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KALLELSE

Till ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: 2019-12-03 kl. 13:00
Plats: A-salen

FÖREDRAGNINGSLISTA

1 Upprop

2 Val av justerare - Viktoria Söderling den 
4 december kl. 7.45

3 Godkännande av föredragningslistan 2019/106

4 13.00 - Information om ärende rörande 
avtal om leverans av dricksvatten mellan 
Östhammar Vatten AB och Tierps Energi 
& Miljö AB

2019/152

5 14.00 Information om arbetsmiljö 2019/152

Kommunstyrelsens ärenden

6 Attestförteckning 2020 för 
kommunstyrelsens förvaltning

2019/898

7 Informationshanteringsplan för tillväxt 
och samhällsbyggnad

2019/857

8 Dokumenthanteringsplan för 
Lönenämndens verksamhet - Handlingar 
skickas ut senare på grund av att 
lönenämnden sammanträder den 29 
november

2019/941

9 Yttrande över Översiktsplan för 
Älvkarleby kommun år 2050, 
utställningshandling

2019/779

10 Attestreglemente för Tierps kommun - 
förlängning av giltighetstid

2019/877

11 Ändrade fastighetsarealer Siggbo 2019/880
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Handelsområde

12 Försäljning av del av fastighet, Tobo bruk 2019/839

13 Införa en möjlighet att välja olika 
utförare för sina LOV-insatser.

2019/781

14 Programutbud Högbergsskolan 
2020/2021

2019/901

15 Godkännande av entledigande och val av 
ny ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt ledamot i utskottet 
samhällsbyggnad

2019/101

16 Godkännande av entledigande och val av 
ny ledamot i utskottet arbete och omsorg

2019/101

17 Godkännande av entledigande och val av 
ny ledamot i utskottet barn och ungdom

2019/101

18 Val av 1 representant till Länskommittén 
för Uppsala län av Stiftelsen Sveriges 
nationaldag

2019/101

19 Val av ombud till stämman i Tämnarens 
Vatten Ideell förening

2019/101

20 Val av ombud till stämman i Leader 
Nedre Dalälven 3

2019/101

21 Anmälan av ordförandebeslut - sekretess 2018/1161

22 Revidering av delegationsordningen 2019/154

23 Återrapportering av planerade 
företagsbesök

2019/280

24 Redovisning av delegationsbeslut KS 
2019-12-03

2019/62

25 Redovisning av protokoll 2019 2019/150

26 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser

2019/70
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Ärenden till kommunfullmäktige

27 Avtal om leverans av dricksvatten mellan 
Östhammar Vatten AB och Tierps Energi 
& Miljö AB

2019/932

28 Redovisning av ej verkställda beslut 
utskottet arbete och omsorg kvartal 3 
2019

2019/508

29 Redovisning av ej verkställda beslut 
utskottet barn och ungdom kvartal 3 2019

2019/509

30 Grundskolans organisation 2019/908

31 Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, tobakslagen, lag om handel 
av vissa receptfria läkemedel samt lag om 
elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 2020

2019/850

32 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
och dricksvatten 2020

2019/851

33 Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2020

2019/852

34 Plan- och bygglovstaxa 2019/855

35 Program för uppföljning av och insyn i 
kommunens verksamheter

2019/893

36 Reglemente för kommunalt 
näringslivsråd

2019/897

37 Revidering av reglemente - Ersättningar 
till förtroendevalda - ERS 2018

2018/278

38 Regel för partistöd 2019/914

39 Partistöd 2020 2019/415

Sara Sjödal Anna Trankell
Ordförande Tf. Kommunsekreterare
Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta 
sekretariatet på e-post sekretariatet@tierp.se. 
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-11-19 KS 2019/106

Godkännande av föredragningslistan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-11-26 KS 2019/152

Information om ärende rörande avtal om leverans av 
dricksvatten mellan Östhammar Vatten AB och Tierps Energi & 
Miljö AB

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kenneth Karlsson (M) styrelseordförande på Tierps energi och miljö AB 
informerar om ärendet om avtal om leverans av dricksvatten.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-11-26 KS 2019/152

Information om arbetsmiljö

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Randi Graungaard, kommundirektör och Eva Berggård Nygren HR-chef 
informerar om arbetsmiljö.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-11-25 KS 2019/898

Attestförteckning 2020 för kommunstyrelsens förvaltning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att som beslutsattestanter och ersättare för drift- och investeringsbudgetens
konton, vilka berör kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2020, utse
de befattningshavare som anges i upprättade förteckningar,

att utse personalchefen och lönesamordnaren som attestant/ersättare
gällande utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt
löner och andra ersättningar till anställd personal i kommunen oavsett att
annan attestant/ersättare utsetts för ifrågavarande konton,

att utse ekonomichef och redovisningschef som attestanter för samtliga
konton inom kontoklass 1 (tillgångar) och 2 (skulder),

att utse ekonomiassistenter med kassatjänst inom ekonomienheten som
attestanter för samtliga konton inom kontoklass 1 och 2 med undantag av
konton för anläggningstillgångar,

att utse ekonomer med ansvar för momsredovisning och redovisningschef
inom ekonomienheten som attestanter för konton avseende moms inom
kontoklass 1 och 2,

att utse ekonomer och ekonomiassistenter inom ekonomienheten som
arbetar med debiteringar att vara attestanter för berörda fordringskonton
inom kontoklass 1,

att för övriga fordringskonton, skuldkonton och genomgångskonton inom
konto-klass 1 och 2 utse vederbörande ansvarig tjänsteman inom
kommunstyrelsens verksamhetsområden vilken tillika är attestant för 
berört konto på drift- eller investeringsbudgeten samt

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att utse attestanter och
ersättare för under året nyupplagda konton.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag från ekonomienheten om beslutsattestanter och ersättare
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2019 för drift- och investeringsbudgetens verksamheter inom
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Attestförteckning 2020 för kommunstyrelsens förvaltning

Beslutet skickas till 
 Ekonomienheten

I tjänsten 

Veikko Niemi
Ekonomichef
Ekonomienheten 
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-11-22 KS 2019-857

Informationshanteringsplan för tillväxt och samhällsbyggnad

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta föreliggande informationshanteringsplaner,

att informationshanteringsplanens beslut ersätter eventuella tidigare beslut 
om bevarande/gallring av dessa verksamheters här redovisade 
handlingstyper som är tillkomna från och med 2007-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en dokument- 
och gallringsplan, även kallad informationshanteringsplan. 
Informationshanteringsplanen, nedan kallad planen, är en förteckning över 
alla de handlingstyper som finns i verksamheten. Av planen framgår hur 
handlingstyperna ska ordnas och hanteras. Dessutom beskrivs om de ska 
bevaras eller gallras och efter hur lång tid detta i så fall ska ske. 
Planen ska vara ett verktyg för dem som hanterar information i 
verksamheten men även för allmänhet som vill ta del av verksamhetens 
allmänna handlingar.

Under åren 2017-2019 har ett förslag till informationshanteringsplan 
arbetats fram inom områdena samhällsbyggnad, skog & mark, geodata, 
infrastruktur, trafik & parkering, miljö- och hälsoskyddsenhetens tillsyns- 
och kontrollverksamhet, tillsyn över försäljning av tobak samt kontroll av 
försäljning av receptfria läkemedel, tillståndsgivning och tillsyn enligt 
alkohollagen.

Framtagandet av förslaget har skett i samarbete mellan arkivansvariga 
representanter för kommunens enhet för Ledningsstöd och berörda 
tjänstemän inom de verksamheter planen omfattar. Planen bedöms väl 
anpassad för verksamheten men även tydlig nog för att allmänheten ska 
kunna utläsa informationen. Planen fastställs, efter förslag från 
arkivmyndigheten, av den myndighet som är ansvarig för verksamheten 
och ska kontinuerligt ses över för att möta upp förändringar i 
verksamheten.
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Beslutsmotivering 
Att redovisa och beskriva sina allmänna handlingar är till nytta för den 
egna myndigheten, men samtidigt en förutsättning för att den så kallade 
offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas. För att allmänhetens rätt att 
ta del av allmänna handlingar ska underlättas finns därför lagkrav enligt 6 
§ arkivlag (1990:782) och 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400) på att myndigheternas handlingar ska redovisas. Redovisnings-
kravet följs upp i 5 § arkivreglementet (arkivföreskrifter) för Tierps 
kommun.

Redovisningen av handlingar sker i form av en informationshanteringsplan 
med förteckning över aktuella handlingstyper, tillsammans med 
myndighetens beslut om bevarande/gallring av dessa. En 
informationshanteringsplan är ett styrande dokument som beslutas av 
respektive myndighet efter samråd med arkivmyndigheten enl. 7 § 
arkivreglementet. Föreliggande planer har genomgått samråd enl. 
delegation.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Missiv-Samhällsbyggnad och Miljö och Hälsoskydd
 IHP-Samhällsbyggnad
 IHP-Miljö- och Hälsoskydd
 Arkivföreskrifter för Tierps kommun

Beslutet skickas till 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
 Chef Miljö- och Hälsoskydd
 Chef Förvaltning och Genomförande
 Chef Planering och Myndighet

I tjänsten 

Anna Persson
Chef Planering och Myndighet
Planering och Myndighet 
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Gemensam service Handläggare 

Processtöd 

815 80 Tierp 

Telefon: 0293-218000   

 

Gunnel Andersson 

Informationsstrateg 

Telefon: 0293-218126 

E-post: Gunnel.Andersson@tierp.se  

 

Dokumentnamn 

Missiv 
Datum Diarienummer 

2019-11-22 Ks 2019/857 

 Adress 

 Kommunstyrelsen 
 

 

Informationshanteringsplaner avseende kommunstyrelsens 

verksamhet inom samhällsbyggnad med tillhörande områden, samt 

miljö- och hälsoskyddsverksamhet  

 
Förslag till beslut 

 

Att kommunstyrelsen godkänner föreliggande informationshanterings-

planer.  

 

Att informationshanteringsplanens beslut ersätter eventuella tidigare beslut 

om bevarande/gallring av dessa verksamheters här redovisade 

handlingstyper som är tillkomna från och med 2007-01-01. 

 

Bakgrund 

 

Att redovisa och beskriva sina allmänna handlingar är till nytta för den egna 

myndigheten, men samtidigt en förutsättning för att den så kallade 

offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas. För att allmänhetens rätt att 

ta del allmänna handlingar ska underlättas finns därför lagkrav enligt 6 § 

arkivlag (1990:782) och 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslag 

(2009:400) på att myndigheternas handlingar ska redovisas. Redovisnings-

kravet följs upp i 5 § arkivreglementet (arkivföreskrifter) för Tierps 

kommun. 

 

Redovisningen av handlingar sker i form av en dokumenthanteringsplan 

med förteckning över aktuella handlingstyper, tillsammans med 

myndighetens beslut om bevarande/gallring av dessa. En 

informationshanteringsplan är ett styrande dokument som beslutas av 

respektive myndighet efter samråd med arkivmyndigheten enl. 7 § 

arkivreglementet. Föreliggande planer har genomgått samråd enl. 

delegation. 

 

Kommunstyrelsen beslutade en. 40 § /2011 om införande av verksamhets-

baserad arkivredovisning (informationsredovisning) i Tierps kommun. En 

sådan redovisning lyfter fram sambanden mellan verksamhet och 

handlingar, så att informationen kan ses i sitt rätta sammanhang. En 

övergripande bild av hur kommunstyrelsens verksamheters informations-

redovisning är uppbyggd, och vilka delar som täcks upp kan ses i Bilaga 1. 
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Processtöd 

 

Thomas Kihlström           

Chef för Tillväxt och samhällsbygnad  

 

 

Gunnel Andersson 

informationsstrateg 
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Processtöd 

 

Bilaga 1. Grundstruktur 2.0 för kommunstyrelsens 

informationsredovisning, version 2.0, 2018 
 

Blåmarkeringen visar vilka områden som täcks av de föreslagna 

informationshanteringsplanerna.  
 

1. Styra & leda verksamheten 

 1.1 Styra med politiska beslut 

 1.2 Verka för demokrati, jämställdhet & inkluderande 

 1.3 Informera & kommunicera 

 1.4 Främja näringsliv, samhällsutveckling & turism  

 1.5 Representera kommunen  

1.6 Samarbeta med andra verksamheter, myndigheter & organisationer  

 (inkl. remisser, enkäter) 

 1.7 Leda, följa upp & utveckla verksamheten 

1.8 Behandla risk & säkerhet, GDPR1, samt juridiska frågor  

 1.9 Arbeta i projektform 

2. Ge verksamhetsstöd  

 2.1 Registrera, hantera & förvara allmänna handlingar  

 2.2 Erbjuda IS/IT, nätverk & support  

 2.3 Behandla HR-frågor, personaladministration & samverkan 

 2.4 Administrera löner, arvoden & pensioner 

 2.5 Administrera resor & transporter 

 2.6 Administrera kommunens bruk av fastigheter & lokaler 

 2.7 Administrera inköp, leasing & upphandling 

 2.8 Administrera ekonomisk redovisning  

3. Verkställa uppdraget  

 3.1 Erbjuda medborgar- & samhällsorienterad service  

 3.2 Erbjuda kulturupplevelser & fritidsaktiviteter  

 3.3 Erbjuda barnomsorg i förskola, familjedaghem & öppna aktiviteter  

 3.4 Erbjuda utbildning i grundskola & gymnasium  

 3.5 Erbjuda Komvux, SFI & annan vuxenutbildning 

3.6 Behandla frågor ang. socialt & ekonomiskt bistånd eller andra       

 stödinsatser 

 3.7 Behandla familjerättsliga frågor 

3.8 Genomföra beslutade insatser enl. SoL och LSS2 

 3.9 Erbjuda rådgivning i konsument-, budget- & skuldsaneringsfrågor 

 3.10 Erbjuda kommunal hälso- & sjukvård samt samordnad vårdplanering 

 3.11 Bedriva kostverksamhet med tillagnings- & mottagningskök  

 3.12 Bedriva miljö- & hälsoskyddsverksamhet inkl. naturvård 

 3.13 Behandla samhällsplanering, byggande, mark & geodata 

 3.14 Behandla infrastruktur, trafik & parkering 

 

                                                           
1 EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation. 
2 SoL. Socialtjänstlag, LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
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                                                                                                 Informationshanteringsplan 2.0 

_____________________________________________________________________________________________________                     
 

 
Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen 

 

avseende                                                                                                           
verksamhet inom samhällsbyggnad, skog och mark,  

geodata, infrastruktur, trafik och parkering 
 

Antagen av kommunstyrelsen § xx/2019 och därmed gällande. 
 

Informationshanteringsplan upprättad i enlighet med 5 § kommunens arkivreglemente. 

Informationshanteringsplanen har retroaktiv verksam och tillämpas på kommunstyrelsens handlingar från 2007   

och framåt. Planen ersätter eventuella tidigare beslut om bevarande/gallring av här redovisade handlingstyper         

för den angivna perioden. Dnr. Ks 2019/857. 

 

Tierps kommun   815 80 TIERP   Telefon: 0293-218 000 

 www.tierp.se 
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3.14.9 Övriga handlingar ang. infrastruktur, trafik & parkering (vakant) ............................................................................................................................................................ 21 
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3.13 Behandla samhällsbyggnad, skog & mark, samt geodata 

 Funktion för att bedriva verksamhet med samhällsplanering, utarbetande av översiktsplaner och detaljplaner, namnsättning av gator och allmänna platser, tillgodoseende av 

markbehov för bostäder och näringsliv, behandling av bygglov, förhandsbesked, rivningslov, och marklov, förvaltning av kommunens innehav av skog och mark, administrering 

av arrenden och andra markupplåtelser, uthyrning av platser för torghandel, marknader, cirkusar och mastplatser, kartbehandlingar, mätningar, GIS/geodatabehandlingar, samt 

ansvar för förvaltning och skötsel av gator och parkmark i kommunen (gata-park-utförandet köps in från TEMAB).   

 

Verksamhetsspecifikt IT-stöd: Aditro, Adobe Illustrator, AutoCad, AutoCad Map, Booking, Bullerberäkningsprogram, CAD, Canea, Comprima (e-arkiv). CSM (ska ersätta 

SolenX), DVG TrueView, EDP Vision, Evolution, FB administration, FB webb, GeoTrackerViewer/Gatuinventering, iBinder, Indesign, ISM Administration, ISM Publisher, M- 

och T-katalog i nätverk, Mapinfo Proffessional, ProLocate, ProSmart, QGIS, SketchUp pro, SSM, Topocad  

 

       

 3.13.0 Utforma & ta del av styrande dokument ang. samhällsbyggnad 

 Styrande dokument för området 

samhällsbyggnad 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Kommuninterna styrdokument på 

central nivå (riktlinjer, policys mm.) 

Bevaras T.ex. marktaxor. 

 

Lämnas till diarieföring av beslutande enhet (motsv.). 

Diarieförs i 

Evolution 

Diarieakt 2019-12-03 

 Kommuninterna styrdokument på lokal 

nivå (rutiner, lathundar mm.) 

Bevaras Registreras i ledningssystem, verksamhetssystem eller 

diariet, och förvaras på lämplig plats. 

Registreras Se kommentar 2019-12-03 

 Lagar och förordningar för området, 

t.ex: 

-Fastighetsbildningslag (1970:988) 

-Jordabalk (1970:994) 

-Miljöbalk (1998:808) 

-Plan- och bygglag (2010:900) 

-Skogsvårdslag (1979:429) 

Gallras vid inaktualitet  Nej Bibliotek eller 

tjänsterum 

2019-12-03 

 Övriga styrande dokument för 

verksamhetsområdet: 

-Boverkets författningssamling  

Gallras vid inaktualitet  Nej Bibliotek eller 

tjänsterum 

2019-12-03 

       

 3.13.1 Behandla allmänna eller övergripande frågor ang. samhällsbyggnad 

 Dokumentation av allmänna eller 

övergripande frågor rörande 

samhällsbyggnad 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 
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 Inkomna remisser från extern part 

inom området samhällsbyggnad och 

svar på dessa 

Se 1.6.5 Avser t.ex. remisser från lantmäteriet.  

 

Hanteras i enlighet med avdelning 1.6.5 i planen. 

Remisser och svar som ingår i ärende läggs 

tillsammans med övriga handlingar i ärendet. 

Se 1.6.5 Se 1.6.5  2019-12-03 

 Kommuninterna remisser inom 

området samhällsbyggnad och svar på 

dessa 

Se 1.6.5 Avser t.ex. remisser i miljöfrågor till/från miljö- och 

hälsoskydd. 

 

Hanteras i enlighet med avdelning 1.6.5 i planen. 

Remisser och svar som ingår i ärende läggs 

tillsammans med övriga handlingar i ärendet. 

Se 1.6.5 Se 1.6.5 2019-12-03 

 Handlingar på papper som skannats in 

till EDP Vision 

- Inskannade handlingar får inte automatiskt gallras för 

att de skannats. Bevarande/gallring av ska följa 

anvisningarna för resp. handlingstyp i 

informationshanteringsplanen. 

- - 2019-12-03 

       

 3.13.2 Behandla översiktsplaner & detaljplaner 

 Dokumentation rörande 

översiktsplaner och detaljplaner 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Detaljplaner (DP)  

 

 

 

Bevaras Samhällsbyggnad deltar i processen med utarbetande 

och beredning av ny DP, färdigt förslag överlämnas 

via utskottet till beslut i Ks, eller i vissa fall till Kf.   

 

I detaljplan ingår följande typer av handlingar: 

Uppdragshandlingar, programhandlingar, 

granskningshandlingar, samrådshandlingar, 

antagandehandlingar, ev. överklaganden.   

 

Ett komplett ärende med alla underlag registreras i 

EDP Vision,  förvaras i pärm i närarkiv, och läggs efter 

avslut i plåtskåp i kommunarkivet.  

Överklaganden skrivs in i diariet i Evolution (delges i 

Kf/Ks), men handlingarna förs till planavdelningen.  

EDP Vision, 

överklaganden 

även i diariet i 

Evolution 

EDP Vision,  

pärm i 

närarkiv, 

antagna planer 

i plåtskåp i 

kommun-

arkivet, 

Comprima 

2019-12-03 
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 Översiktsplaner (ÖP) 

 

 

 

Bevaras Samhällsbyggnad deltar i processen med utarbetande 

och beredning av ny ÖP på uppdrag av Ks. Färdigt 

förslag överlämnas via utskottet till beslut i Kf. 

  

I översiktsplan ingår handlingar så som: 

- granskningshandlingar (första utkast) 

- samrådshandlingar (andra utkast)  

- antagandehandlingar (slutlig plan) 
 

Ett komplett ärende med alla underlag registreras i 

EDP Vision,  förvaras i pärm i närarkiv, och läggs efter 

antagande i plåtskåp i kommunarkivet. Överklaganden 

skrivs in i diariet i Evolution (delges i Kf/Ks), men 

handlingarna förs till planavdelningen. 

EDP Vision, 

överklaganden 

även i 

Evolution 

EDP Vision,  

pärm i 

närarkiv, 

antagna planer 

i plåtskåp i 

kommun-

arkivet, 

Comprima 

2019-12-03 

       

 3.13.3 Behandla postadresser & namnsättning av gator eller offentliga platser 

 Dokumentation rörande postadresser 

och namnsättning av gator eller 

offentliga platser  

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Dokumentation rörande att fastställa 

adresser 

Gallras vid inaktualitet Ingen dokumentation kring detta sparas i kommunen, ev. 

noteringar gjorda av kommunens handläggare i samband 

med fastställande av adress gallras vid inaktualitet. 

 

Adresser bestäms på begäran av fastighetsägare, och 

läggs in av kommunen i Lantmäteriets system.  

Lantmäteriets 

system 

Lantmäteriets 

system 

2019-12-03 

       

 3.13.4 Behandla bygglov, anmälan, förhandsbesked, rivningslov, marklov & olovligt byggande 

 Dokumentation rörande bygglov, 

anmälan, förhandsbesked, rivningslov, 

marklov, och olovlig byggnation 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Inkomna förfrågningar rörande 

bygglov mm. men som inte ingår           

i bygglovsärende  

Bevaras Förfrågningarna inkomma per telefon noteras i EDP 

Vision. E-post eller papperspost (samtliga handlingar) 

skannas till EDP Vision, Förfrågningarna registreras på 

fastighet och bevaras i systemet.   

EDP Vision  

 

 

EDP Vision  

Comprima 

 

2019-12-03 
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 Fakturaunderlag för debitering  Gallras efter 10 år  Gallring avser uppgifter i EDP Vision/Comprima/ 

fastighetsakt.  

 

Fakturaunderlag avser underlag i ärenden rörande 

förhandsbesked, rivningslov, marklov, olovlig 

byggnation, HIN - enkelt avhjälpta hinder för 

tillgänglighet, och sanktionsavgifter. 

 

Debiteringsunderlag skickas som fil till ekonomi-

enheten för vidare behandling där, men uppgifterna 

sparas även i EDP Vision. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Debiteringsbesked  Gallras efter 10 år I samband med beslut skrivs ett debiteringsbesked som 

visar vad avgiften kommer att bli. Avgiften faktureras 

sedan separat. 

EDP Vision EDP Vision, 

Comprima 

2019-12-03 

 Ärenden rörande bygglov, anmälan 

enligt PBL, förhandsbesked, 

rivningslov och marklov – handlingar 

som ska bevaras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevaras Ärenden rörande bygglov, bygganmälan, 

förhandsbesked, rivningslov, och marklov ska i 

huvudsak bevaras. Dock kan enstaka handlingar i 

ärendet gallras efter en viss, angiven tid (se nedan).  

 

Handlingar i EDP Vision som ska bevaras skrivs även ut 

till pappersakten, så en komplett pappersakt kan 

arkiveras.  

 

Förhandsbesked till politiken om bygglov nekas. Det tas 

upp i utskottet för samhällsbyggnad som har utökad 

delegation.  
 

Handlingar som kan ingå i ärende om ansökan om 

bygglov:   

-Beslut om bygglov, avskrivning, avslag, avvisning 

-Bygglovsritningar, arkitektritningar  

-Förhandsbesked (gäller i 2 år som en detaljplan)  

-Dokumentation, lista eller karta över grannehörande 

-Information om kontrollansvarig 

-Korrespondens relevant för beslut (t.ex. begäran om  

 komplettering, information till angränsande fastighets- 

 ägare, kungörelser) 

-Mottagningsbevis 

-Nybyggnadskarta 

EDP Vision,  

Evolution 

 

 

Evolution – 

ärenden som går 

utanför 

tjänstemanna-

delegation  

 
 

 

Överklaganden 

registreras i 

EDP Vision,  i 

Evolution och 

meddelas 

utskottet 

EDP Vision, 

fastighetsakt, 

Comprima 

 

Evolution (vissa 

ärenden) 

 

 

 

 

 

 

Handlingar i 

överklagade- 

ärenden bevaras 

både i den 

digitala akten 

och i pappers-

akten 

 

2019-12-03 
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Forts.  

 

 
  

-Remisser och yttranden  

-Protokoll tekniskt samråd, arbetsplatsbesök 

-Tjänsteskrivelse till nämnd 

-Underrättelse om beslut i bygglov 

-Utlåtanden 

-Utredningar  

-Verksamhetsbeskrivning 

-Överklaganden till Länsstyrelsen, Miljödomstolen, eller   

 Miljööverdomstolen  

 

Handlingar som kan ingå i ärende om anmälan enl. PBL: 

-Beslut om användningsförbud, fortsatt arbete,  

 kontrollplan 

-Brandskyddsdokumentation 

-Geotekniska undersökningar/markundersökningar –  

 dokumentation 

-Intyg från sakkunnig 

-Kontrollplan 

-Korrespondens relevant för beslut (t.ex. begäran om  

 komplettering, information angränsade fastighetsägare) 

-Lägesintyg 

-Miljöinventering, dokumentation från 

-Protokoll från arbetsplatsträffar, byggsamråd, tekniskt  

 samråd, slutsamråd, kompletterande samråd 

-Relationsritningar. Konstruktionsritningar,  

 VVS-ritningar, ventilationsritningar 

-Startbesked 

-Slutbesked 

-Teknisk handläggning, mark, rivning, kontrollansvarig,  

 kvalitetsansvarig  

 

69



 

 

 Ärenden rörande bygglov, anmälan, 

förhandsbesked, rivningslov och 

marklov – handlingar som kan gallras 

vid inaktualitet 

 

Gallras vid inaktualitet Följande handlingar gallras vid inaktualitet: 

-Dupletter av handlingar t.ex. kopior av samma  

 meddelande 

-Korrespondens som inte ligger till grund för beslut  

 (brev, e-post eller tjänsteanteckningar) gallras vid  

 inaktualitet 

 

Gallring avser information digitalt i system och på 

papper. Gallring sker av filer i EDP Vision. Handlingar 

av vikt för ärendet finns kvar i systemet. 

EDP Vision EDP Vision, 

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Ärenden rörande bygglov, anmälan, 

förhandsbesked, rivningslov och 

marklov - handlingar som kan gallras 

efter 2 år 

 

 

Gallras efter 2 år  

 

 

Dvs. gallras 2 år efter att ärendet avslutats eller 

avskrivits. 

 

Följande handlingar gallras efter 2 år: 

-Delgivningskvitto till fastighetsägare eller sökande  

-Ofullständig ansökan/anmälan 

-Upplysning om möjlighet till återkallande av ansökan  

-Återtagen ansökan eller anmälan 

 

Gallring avser information digitalt i system och på 

papper. Handlingar av vikt för ärendet finns kvar i 

systemet. 

EDP Vision EDP Vision, 

fastighetsakt, 

Comprima  

2019-12-03 

 Ärenden rörande bygglov, anmälan, 

förhandsbesked, rivningslov och 

marklov – handlingar som kan gallras 

efter 5 år 

 

 

 

 

 

Gallras efter 5 år 

 

 

Dvs. gallras 5 år efter att ärendet har avslutats/avskrivits. 

 

Följande handlingar kan gallras efter 5 år: 

-Dagordningar/kallelser för tekniskt samråd 

-Villkorsbesked  

-Förfrågningar inkomna som inte avser formell ansökan  

 

Gallring avser information digitalt i system och på 

papper. Handlingar av vikt för ärendet finns kvar i 

systemet. 

EDP Vision EDP Vision, 

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03  

 Ärenden rörande tillsyn, ingripande 

och påföljder vid olovlig byggnation – 

handlingar som ska bevaras 

 

 

 

 

Bevaras Ärenden rörande olovligt byggande ska i huvudsak 

bevaras. Dock kan enstaka handlingar i ärendet gallras 

efter en angiven tid, dessa redovisas i eget fält, se nedan.  

 

Handlingar i EDP Vision som ska bevaras skrivs ut till 

pappersakten, så den blir komplett. 

 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima  

2019-12-03 
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Forts.  

 

Handlingar som kan ingå i ärendet: 

-Begäran eller föreläggande om åtgärd eller 

komplettering (notering kvar i EDP) 

-Beslut om föreläggande eller byggsanktionsavgift med 

tillhörande inventering/dokumentation som t.ex. 

ritningar och fotodokumentation 

-Begäran om remissyttrande (från t.ex. Trafikverket eller   

 Länsstyrelsen) 

-Beräkning och dokumentation av ytor 

-Beslut med underlag, beräkningsunderlag 

-Beslut från överprövande myndigheter: Länsstyrelsen,  

 Mark- och miljödomstolen, Mark och  

 miljööverdomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen  

-Beslut om avskrivande olovlig byggnation 

-Besiktningsbevis 

-E-post/kommunikation  

-Efterlevnad av föreläggandet -  t.ex. rivning av staket.   

-Grannehörande 

-Handlingar och ritningar som har betydelse för ärendet 

-Inledande informationsbrev med rek. 

-Inventering och dokumentation av platsen 

-Kommuniceringshandlingar som förklaringar, ansökan  

 om lov i efterhand med dokumentation blir som ett   

 vanligt bygglov.  

-Mottagningsbevis från ej uthämtad försändelse 

-Mottagningsbevis från klagoberättigad 

-Protokoll, anteckningar, foton efter besiktning 

-Rättidsintyg  

-Skriftligt ingripandebesked (besked från nämnden om  

 det har vidtagits någon åtgärd i strid mot plan- och   

 bygglagstiftningen) 

-Skrivelse/anmälan som initierat ärendet  

-Skrivelse rörande inskrivning eller borttag av  

 anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel 

-Tjänsteskrivelse/-utlåtande till nämnd 

-Tjänsteyttranden 

-Överklaganden till Länsstyrelsen, Mark- och  

 miljödomstolen, Mark och miljööverdomstolen, och  

 Högsta förvaltningsdomstolen 
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 Ärenden rörande tillsyn, påföljder och 

ingripanden vid olovligt byggande – 

handlingar som kan gallras vid 

inaktualitet 

Gallras vid inaktualitet Följande handlingar kan gallras vid inaktualitet: 

-Granskningsblad/handläggningsblankett. 

 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Ärenden rörande tillsyn av ovårdad 

tomt eller byggnad 

Bevaras Avser handlingar om t.ex. mur, plank, transformator-

station, lekplatser, idrottsanläggningar. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Ärenden rörande tillsyn av ovårdad 

tomt eller byggnad, och som avskrivits 

av kommunen 

Bevaras Avser handlingar om t.ex. mur, plank, 

transformatorstation, lekplatser, idrottsanläggningar  
 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

       

 3.13.5 Behandla anmälan & tillsyn i byggrelaterade frågor 

 Dokumentation rörande anmälan och 

tillsyn i byggrelaterade frågor 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Handlingar rörande kontroll av hissar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se kommentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande handlingar ska bevaras:  

-Beslut om att motordriven anordning ska kontrolleras 

-Beslut om att godta mindre avsteg från föreskrifter om  

 hissar  

  

Följande handlingar gallras vid inaktualitet: 

-Det senaste inkomna eller egenupprättade besiktnings- 

 protokollet sparas tills det kommer ett nytt, då kan det 

gamla gallras. 

-Förelägganden 

-Intyg om att brist åtgärdats 

-Intyg från besiktning att brist har åtgärdats, när nytt  

 godkänt protokoll har upprättats. 

  

Gallring avser information digitalt i system och på 

papper. Gallring sker av filer i EDP Vision. Handlingar 

av vikt för ärendet finns kvar i systemet. 

EDP Vision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDP Vision, 

Pärm i närarkiv, 

Comprima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-12-03  
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 Handlingar rörande obligatorisk 

ventilationskontroll (OVK)  

Se kommentar 

 

Det senaste inkomna godkända besiktningsprotokollet 

sparas tills det kommer ett nytt, då kan det gamla gallras. 

 

Följande handlingar gallras efter att ärendet avslutet, 

under förutsättning att det inte finns en pågående tvist: 

-Beslut om avskrivande 

-Förelägganden 

-Intyg om att brist åtgärdats 

 

Gallring avser information digitalt i system och på 

papper. Gallring sker av filer i EDP Vision. Handlingar 

av vikt för ärendet finns kvar i systemet. 

EDP Vision EDP Vision, 

OVK-pärm i 

närarkiv, 

Comprima 

2019-12-03 

 Handlingar i kontrollärenden rörande 

hissar och OVK - och som avskrivits av 

kommunen 

Gallras efter 2 år 

 

Beslut om avskrivande gallras 2 år efter att ärendet 

avslutats, under förutsättning att det inte finns en 

pågående tvist. 

EDP Vision Hiss-pärm eller  

OVK-pärm i 

närarkiv, 

Comprima 

2019-12-03 

 Tillsynsregister gällande tillsyn av 

hissar och ventilation 

Gallras vid inaktualitet Register över kontrollerade hissar och ventilation. 

Registret uppdateras löpande för att hållas aktuellt. 

EDP Vision EDP Vision, 

Comprima 

2019-12-03 

       

 3.13.6 Förvalta & exploatera kommunens skog, mark, samt fastigheter     

 Dokumentation rörande förvaltning och 

exploatering av kommunens mark, skog 

och fastigheter 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Avtal om arrenden  Bevaras Avser t.ex. jordbruksarrende, markarrende, jaktarrende, 

eller lägenhetsarrende. 

EDP Vision Fastighetsakt i 

närarkiv,  

Comprima 

2019-12-03 

 Avtal om markexploatering Bevaras Avser andra upplåtelser av mark än arrenden. 

Ks tecknar exploateringsavtal. 

 

Diariet i 

Evolution.  

Diarieakt  2019-12-03 

 Avtal om markupplåtelser/nyttjanderätt 

av kommunal mark 

Bevaras Avser andra upplåtelser av mark än arrenden, t.ex. 

evenemang, vedupplag, eller husvagnsuppställning. 

EDP Vision Original-

handlingar på 

papper i 

fastighetsakt i 

närarkiv,  

Comprima 

2019-12-03 
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 Dokumentation av geotekniska 

markundersökningar 

Bevaras Avser undersökningar som inte är knutna till 

översiktsplaner, detaljplaner eller liknande. 

EDP-vision Närarkiv,  

M-katalog i 

nätverk  

EDP-vision, 

Comprima 

2019-12-03 

 Energideklarationer för kommunens 

fastigheter  

- Ombesörjs av Tierps kommunfastigheter AB vart 10:e 

år. Deklarationerna skickas till Boverket och registreras 

där. 

- - 2019-12-03 

 Fastighetsdeklarationer och taxerings-

uppgifter för kommunens fastigheter  

Se kommentar Avser underrättelse om beslut om fastighetstaxering från 

Skatteverket. 

 

Den senaste taxeringsuppgiften sparas till det kommer 

en ny, då kan den gamla gallras. 

Nej Närarkiv,  

EDP Vision, 

Comprima 

2019-12-03 

 Handlingar rörande fastighets-

regleringar - utökning av befintlig 

fastighet 

Bevaras Lantmäteriförättning.  

 

Följande handlingar kan ingå i ärendet: 

överenskommelse, kartbilaga, köpebrev och lagfart.  

 

Delegationsärende, ev. Ks-beslut som registreras i 

Evolution.  

Evolution 

 

Diarieakt eller 

Fastighetsakt i 

närarkiv 

2019-12-03 

 Handlingar rörande kommunens 

fastighetsförsäljning 

 

Bevaras Handlingar som kan förekomma vid 

fastighetsförsäljning: 

Kontrakt, köpebrev, kartbilaga, kvittens, och lagfart.  ev. 

Ks-beslut. 

 

Försäljning enligt kommunens taxa enligt delegation.  

Övriga försäljningar beslutas av Ks och hanteras som 

Ks-ärende med registrering i Evolution och förvaring i 

centrala diariets diarieakter. 

EDP Vision,  

om Ks-ärende 

till diariet i 

Evolution  

 

EDP Vision, 

eller diarieakt i 

Evolution,  

Fastighetsakt i 

närarkiv, 

Comprima 

2019-12-03 

 Handlingar rörande kommunens 

fastighetsköp  

Bevaras Handlingar som kan förekomma vid fastighetsköp: 

kontrakt, köpebrev, kartbilaga, kvittens, och lagfart samt 

ev. Ks-beslut. 

 

Ingen taxa finns. Köp över 300.000 kr till Ks, och 

hanteras som Ks-ärende med registrering i Evolution och 

förvaring i centrala diariets diarieakter. 

EDP Vision 

Diariet i 

Evolution 

 

EDP Vision ev. 

diarieakt i 

Evolution, 

Fastighetsakt i 

närarkiv, 

Comprima 

2019-12-03 

 Intresselista för markanvisning  Gallras vid inaktualitet Uppgift om intressenter för företag, e-tjänst som 

uppdateras löpande för att hålla intresselistan aktuell.  

Nej M-katalog i 

nätverk  

2019-12-03 
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 Kommunens tomtkö Gallras vid inaktualitet Avser anmälan via e-tjänst på hemsidan, som hanteras i 

Excelfil hos MEX med uppgifter om personer i kö. 

Uppdateras löpande för att hålla kölistan aktuell.  

Nej M-katalog i 

nätverk  

 

2019-12-03 

 Lantmäterihandlingar rörande 

förrättningar vid exploateringsområden 

Bevaras Avser dokumentation av lantmäteriförrättningar rörande 

avstyckning, sammanslagning, reglering, 

fastighetsbildning i samband med exploatering enligt 

detaljplan på uppdrag av kommunen. 

 

Ansökan om lantmäteriförrättning skrivs enligt 

delegation. Kommunen skickar ansökan till lantmäteriet, 

kan innehålla köpehandlingar och avstyckningskartor.  

EDP Vision  EDP Vision 

Fastighetsakt i 

närarkiv, 

Comprima  

2019-12-03 

 Lantmäterihandlingar rörande 

ledningsrätter  

Bevaras Avser kommunens kopior överenskommelse och 

kartbilaga gällande VA-ledningar och elledningar.  

 

Originalhandlingar finns hos Lantmäteriet. 

EDP Vision  EDP Vision 

Fastighetsakt i 

närarkiv, 

Comprima, 

2019-12-03 

 Lantmäterihandlingar rörande servitut Bevaras Avser kommunens kopia av avtalsservitut och ansökan.  

Avtal mellan tjänande och härskande fastighet skickas 

till Lantmäteriet som reg. i fastighetsregistret. 

EDP Vision  EDP Vision, 

Comprima, 

närarkiv 

(postrum) 

2019-12-03 

 Markupplåtelseavtal inför grävtillstånd  

 

Gallras vid inaktualitet Avser tillstånd som ges av kommunen till den som vill 

utföra grävning i kommunal mark. 

Nej  M-katalog i 

nätverk  

Fastighetsakt i 

närarkiv  

2019-12-03 

 Skogsbruksplan  Bevaras Avser uppgifter om skog rörande ekonomiskt värde, 

fördelning av trädslag, ålder och slutavverkningsbar 

skog. 

Nej Pärm MEX, 

Kartportalen, 

M-katalog i 

nätverk  

2019-12-03 

 Underlag för upphandlingar - Lämnas till upphandlingsenheten för vidare behandling 

där. 

- - 2019-12-03 

       

 3.13.7 Arbeta med anläggnings- & byggprojekt  

 Dokumentation i bygg- och 

anläggningsprojekt  

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Arbetsmiljöplan (AMP) Gallras när projektet 

avslutas  

AMP kan vara inkommen från konsult eller vara 

egenupprättad. AMP överlämnas till arbetsmiljö-

samordnare för utförande. 

Nej iBinder 2019-12-03 
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 Besiktningsprotokoll Bevaras Avser protokoll fört av oberoende besiktningsman vid 

tillsyn över om entreprenörerna byggt efter 

handlingarna. Kallas även kvalitetssäkring. 

Nej Canea 2019-12-03 

 Startbesked  

 

Bevaras Avser startbesked från politiken för att påbörja projekt Nej Canea 2019-12-03 

 Avtal  Bevaras Avtal t.ex. med fastighetsägare, genomförandeavtal 

Uppdragsbekräftelse. Avtalsbekräftelse  

Nej  Canea 

Kommers  

2019-12-03 

 Bygghandlingar - arbetsmaterial i 

byggprojektsystem 

Gallras vid inaktualitet Avser arbetsmaterial som t.ex. ritningar, beskrivningar, 

anvisningar. 

Nej iBinder  2019-12-03 

 Miljöhandlingar Bevaras  Avser t.ex. svar på vattenprovtagningar eller 

markprover. 

Nej Canea 2019-12-03 

 Mötesprotokoll Gallras vid inaktualitet Dvs. gallras tidigast efter att projektet avslutats.  

 

Avser protokoll från interna möten och externa möten 

med t.ex. entreprenörer och konsulter, både 

egenupprättade och inkomna. 

Nej iBinder 

Canea  

2019-12-03 

 Relationshandlingar  Bevaras  Avser ritningar över hur projektet slutligen blev efter 

beslut och revideringar. Korrigerad bygghandling kan 

utgöra relationshandling. Avser ritningar över befintliga 

och nya ledningar, t.ex. fiber, el, VA, eller fjärrvärme, 

där projekt utförts. Beskrivningar kan ingå.  

Nej Canea  2019-12-03 

 Tillstånd och dispenser Bevaras Avser entreprenörens tillstånd och dispenser avseende 

t.ex. TA-plan (trafikanvisningsplan), sprängning eller 

upplag av schaktmassor. 

Nej  Canea 2019-12-03 

       

 3.13.8 Behandla kartor, mätningar & GIS/geodata 

 Dokumentation rörande behandling av 

kartor, mätningar, och GIS/geodata 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Avtal rörande kartor, mätningar, och 

geodata 

Bevaras Avser t.ex. avtal med Lantmäteriet ang. 

geodatasamverkan, eller avtal med Trafikverket ang. 

NVDB (vägkarta). 

Diarieförs i 

Evolution 

Diarieakt 2019-12-03 

 Grundkarta Gallras vid inaktualitet Digital karta som uppdateras löpande för att hållas 

aktuell.  

 

Grundkartan är en mycket detaljerad karta som visar 

markförhållanden, byggnationer mm. i Tierps kommun. 

Kartan skapas inom samhällsbyggnad och används för 

bl.a. detaljplaner. 

Nej G-katalog i 

nätverk 

2019-12-03 
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 Handlingar rörande byte av 

referenssystem – koordinatsystem  

Bevaras  Avser uppgifter rörande genomförande av byte av 

Lantmäteriets geodetiska referenssystem, från RT 90 till 

Sweref 99 1800, samt höjdsystem från RH 100 och RH 

70 till RH 2000.                                                                                                                                                                   

Nej  - 2019-12-03 

 Handlingar rörande byte av 

referenssystem - inmätningsfiler i 

samband med byte av referenssystem 

Bevaras Avser kontrollmätningar från Lantmäteriet. Nej  G-katalog i 

nätverk  

2019-12-03 

 Lantmäteriets uppgifter om ändrade 

höjdmätpunkter (fixpunkter) 

Bevaras Ändrade fixpunkter 2016 förs till arkivet för Tekniska 

nämnden, serie F2b Mätningshandlingar, en akt per 

respektive ort (kontakta arkivarien). 

Nej G-katalog i 

nätverk 

2019-12-03 

 Lantmäteriets uppgifter om ändrade 

planpunkter (polygonpunkter)  

Bevaras Ändrade mätdata fixpunkter 2017 förs till arkivet för 

Tekniska nämnden, serie F2b Mätningshandlingar, en 

akt per respektive ort (kontakta arkivarien). 

Nej  G-katalog i 

nätverk  

2019-12-03 

 Utsättningshandlingar Gallras vid inaktualitet Avser utsättning av markeringar på uppmätta punkter i 

samband med byggnationer och anläggningsprojekt (på 

karta med tomtgränser och byggnader). Krav på 

utsättning meddelas via mejl/telefon när startbesked för 

bygglov är klart.   

 

Utsättning beställs mot avgift och utförs av kommunen 

eller konsult.  

EDP Vision  EDP Vision, 

Comprima. 

 

2019-12-03 

       

 3.13.9 Behandla uthyrning av torg-, marknads- & cirkusplatser samt mastplatser 

 Dokumentation rörande uthyrning av 

telemastplatser, torgplatser, 

marknadsplatser, och cirkus 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 
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 Handlingar rörande uthyrning av 

cirkusplats på kommunens mark  

Se kommentar  Ansökningar om cirkusplats som beviljats gallras efter 7 

år enligt Skatteverkets anvisningar. Ansökningar som 

inte beviljats gallras vid inaktualitet. Fakturaunderlag på 

papper gallras efter 10 år (fakturering sker i Aditro). 

Ingen gallring sker i  Booking. 

 

Handlingar som kan förkomma i ärendet: 

Ansökan från cirkus om att få hyra cirkusplats, uppgift 

om tilldelning av plats, faktura till kund för markhyra. 

Inkommen ansökan oftast via mejl eller telefon 

Bokningsbesked (utskrift) sparas på papper i närarkiv. 

 

Ansökan, remiss och tillståndsbevis från Polisen 

inkommer elektroniskt.  

  

Ansökan, yttrande och tillståndsbevis registreras i EDP 

vision som Remiss – Markupplåtelse. 

EDP Vision, 

fakturering i 

Booking som 

integreras med 

Aditro 

Booking  

Aditro 

EDP Vision  

Närarkiv, 

Comprima 

2019-12-03 

       

 3.13.10 Ansvara för skötsel av gator, gångbanor och allmänna platser  

 Dokumentation rörande skötsel av 

gator, gångbanor och allmänna platser 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Avtal rörande skötsel av gator, 

gångbanor och allmänna platser 

Bevaras Årsavtal med TEMAB. Diariet i 

Evolution 

Diarieakt 2019-12-03 

 Protokoll från besiktningar och 

inspektioner av lekplatser 

Gallras efter 10 år Besiktning sker årligen, inspektioner görs enligt 

fastställt schema. 

Nej Pärm hos 

TEMAB 

2019-12-03 

       

 3.13.11 Behandla övriga frågor ang. samhällsbyggnad (vakant) 

 Dokumentation i övriga 

samhällsbyggnadsfrågor (vakant) 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 
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3.14 Behandla infrastruktur, trafik & parkering 

  

Funktion för att behandla frågor rörande stadsnätet (bredband), trafik och parkering. I infrastrukturfrågor ingår handläggning av ärenden om färdtjänst och riksfärdtjänst, 

hemsändningsbidrag, och vägbidrag. 

 

Specifikt IT-stöd: Evolution. Färdtjänstregister, G- och T-katalog i nätverk, Sokigo 

 

       

 3.14.0 Styrande dokument ang. infrastruktur, trafik & parkering 

 Styrdokument för infrastruktur, trafik 

och planering 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Kommuninterna styrdokument på 

central nivå (riktlinjer, policys mm.) 

Bevaras T.ex. taxa för nyttoparkeringstillstånd för IFO, för 

byggarbeten. 

 

Lämnas till diarieföring av beslutande enhet (motsv.). 

Diarieförs i 

Evolution 

Evolution, 

verksamhets- 

eller 

ledningssystem 

2019-12-03 

 Kommuninterna styrdokument på lokal 

nivå (rutiner, lathundar mm.) 

Bevaras Registreras i ledningssystem, verksamhetssystem eller 

diariet, och förvaras på lämplig plats. 

Lämnas till diarieföring av beslutande enhet (motsv.). 

Evolution Evolution, 

verksamhets- 

eller 

ledningssystem, 

G-katalog i 

nätverk 

2019-12-03 

 Lagar och förordningar för 

verksamhetsområdet, t.ex: 

Lag om flyttning av fordon (1982:129) 

Lag om förvaltning av samfälligheter 

(1973:1150) 

Lag om färdtjänst (1997:736) 

Lag om riksfärdtjänst (1997:735) 

Miljöbalk (1998:808) 

Plan- och bygglag (2010:900) 

Trafikförordning (1998:1276) 

Väglag (1971:948) 

Gallras vid inaktualitet  Nej Bibliotek eller 

tjänsterum 

2019-12-03 

 Övrigt:  

STFS, Svensk trafikföreskriftsamling  

Gallras vid inaktualitet STFS ges ut av Transportstyrelsen. Nej Bibliotek eller 

tjänsterum 

2019-12-03 

       

 3.14.1 Behandla allmänna eller övergripande frågor ang. infrastruktur, trafik & parkering 
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 Dokumentation i allmänna eller 

övergripande frågor rörande 

infrastruktur, trafik och parkering 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Debiteringsunderlag i ärenden rörande, 

infrastruktur, trafik och parkering 

Bevaras Avser underlag hos trafikkontoret. Debiteringsunderlag 

skickas som fil till ekonomienheten för vidare 

behandling där.  

Nej G-katalog i 

nätverk 

2019-12-03 

 Handlingar på papper som skannats in 

till Evolution  

- Bevarande/gallring av ska följa anvisningarna för resp. 

handlingstyp eller ärende i informationshanteringsplanen 

och får inte automatiskt gallras enbart för att de 

skannats.  

- - 2019-12-03 

       

 3.14.2 Behandla frågor ang. stadsnätet (bredband)  

 Dokumentation rörande stadsnätet 

(bredband) 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Avtal med aktör Bevaras  Diariet i 

Evolution 

Diarieakt 2019-12-03 

       

 3.14.3 Behandla frågor ang. trafik & trafiksäkerhet 

 Dokumentation rörande trafik och 

trafiksäkerhet 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Beslut om skyltning förutom stannande 

och parkering  

Bevaras  Beslutas i Ks och hanteras som Ks-ärende.  

 

Besluten ska följa STFS, Svensk trafikföreskriftsamling, 

som ges ut av Transportstyrelsen.  

Diarieförs i 

Evolution,  

Sokigo  

Diarieakt, 

Sokigo system 

2019-12-03 

 Lokala trafikföreskrifter i kommunen  Bevaras  Publiceras även på hemsidan ”tierp.se”.  Diarieförs i 

Evolution  

Diarieakt  2019-12-03 

       

 3.14.4 Behandla frågor ang. parkering (kompletteras senare) 

 Dokumentation rörande parkering 

(kompletteras senare) 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

       

 3.14.5 Behandla frågor ang. P-tillstånd för personer med funktionshinder  

 Dokumentation rörande P-tillstånd för 

personer med funktionshinder 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Avslag på ansökan Gallras efter 1 år  Dvs. avslagsbeslut och delgivningskvitto gallras 1 år 

efter beslut. Men Obs, att överklagade avslag ska 

bevaras (se nedan). 

Nej Pärm i närarkiv  2019-12-03 
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 Handlingar i ärenden rörande              

ansökan om P-tillstånd för personer 

med funktionshinder 

Gallras efter 1 år  Dvs. gallras 1 år efter tillståndets utgång.  

 

Avser ansökan med bilagor (t,ex, läkarutlåtande), och 

delegationsbeslut om beviljat parkeringstillstånd.  

 

Ansökan inkommer på papper. 

Nej  Pärm i närarkiv 

och T-katalog    

i nätverk  

(p-tillstånd) 

2019-12-03 

 Statistik rörande P-tillstånd för personer 

med funktionshinder 

Bevaras Lista över delegationsbeslut ska lämnas till 

nämndsekreteraren varje månad.  

 

Statistiken ska inte innehålla personuppgifter.  

Nej  Pärm i närarkiv  2019-12-03 

 Överklagan på avslag Bevaras  Handlingar i ärenden med avslag som överklagats 

bevaras.  

 

Om beslut inte ändras i kommunen skickas överklagan 

och eventuellt yttrande efter rättidsprövning till 

Länsstyrelsen (se nedan).  

Nej  Pärm i närarkiv 

 

2019-12-03 

 Överklagan på avslag – Länsstyrelsens 

beslut  

Bevaras  I de fall överklagan har skickats till Länsstyrelsen. Nej   Pärm i närarkiv 2019-12-03 

       

 3.14.6 Behandla frågor ang. färdtjänst & riksfärdtjänst   

 Dokumentation rörande frågor ang. 

färdtjänst och riksfärdtjänst 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Statistik över färdtjänst och 

riksfärdtjänst 

Bevaras Årsstatistik med uppgifter om färdtjänstens volym och 

vilka regler som gällt i kommunen. Statistiken ska inte 

innehålla personuppgifter.  

Nej  Pärm hos 

handläggare, 

efter 1 år till 

närarkiv 

2019-12-03 

 Register/förteckningar över 

färdtjänstberättigade  

 

 

Gallras vid inaktualitet Register/förteckning uppdateras löpande för att hållas 

aktuellt. Registret innehåller personuppgifter. 

Nej  M-katalog i 

nätverk 

2019-12-03 

       

 3.14.7 Behandla vägbidrag  

 Dokumentation rörande vägbidrag  Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Lista/sammanställning över väghållare 

med rätt till kommunalt vägbidrag 

Gallras vid inaktualitet Listan uppdateras löpande för att hållas aktuell, t.ex. när 

ny ansökan inkommer. 

Nej  Hos handläggare 2019-12-03 

       

 3.14.8 Behandla hemsändningsbidrag (kompletteras senare) 
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 Dokumentation rörande hemsändnings-

bidrag (kompletteras senare) 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

       

 3.14.9 Behandla ärenden om skolskjuts & elevresor 

 Dokumentation rörande skolskjuts och 

elevresor 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Ansökan med bilagor och beslut 

rörande skolskjuts  

Se kommentar  Obs! ang. skolskjuts vid särskilda skäl och vid växelvis 

boende, se nedan. 

 

Avser ansökan med bilagor samt beslut.  

 

Ansökan och beslut om skolskjuts som blivit 

överklagade bevaras. Övriga ansökningar och beslut 

gallras efter 2 år. 

 

Beslut enligt delegation. Om eleven uppfyller kraven för 

skolskjuts skickas skolkort hem per automatik. 

Skolkorten administreras av Region Uppsala. 

Solen Pro  Solen Pro 

(Sokigo)  

2019-12-03 

 Ansökan med bilagor och beslut 

rörande skolskjuts vid växelvis boende 

Se kommentar Ansökan med bilagor samt beslut bevaras. Ev. 

överklagan bevaras. Handläggares kopior/utskrifter kan 

gallras vid inaktualitet om ärendet finns bevarat i Solen 

Pro. 

Solen Pro Solen Pro och  

i pärm hos 

handläggare 

2019-12-03 

 Handlingar rörande skolkort gällande 

externa gymnasieelever  

Gallras efter 4 år  Ansökan om skolkort för externa gymnasieelever 

inkommer digitalt via webbformulär inför första året. 

 

En elev som är folkbokförd i Tierps kommun men går i 

gymnasieskola i annan kommun är en extern 

gymnasieelev.  

Solen Pro I pärm hos 

handläggare 

2019-12-03 

 Handlingar i ärenden till utskottet Barn 

och ungdom gällande avsteg från 

regelverket  

Bevaras Avser ansökan, utredning och beslut som fattats 

utskottet. 

 

Handläggares kopior/utskrifter kan gallras vid 

inaktualitet om ärendet finns bevarat i Evolution. 

Evolution  Diarieakt och  

i pärm hos 

handläggare  

2019-12-03 

 Skolskjutsreglementen  Bevaras Beslutas av utskottet Barn och ungdom.  

 

Handläggares kopior/utskrifter kan dock gallras vid 

inaktualitet om ärendet finns bevarat i Evolution. 

Evolution Diarieakt och 

i pärm hos 

handläggare, 

och G-katalog i 

nätverk  

2019-12-03 
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 Årsstatistik över 

skolskjutsverksamheten  

Bevaras Statistik tas fram över antal beviljade elever, och 

anslutningstyper. Statistiken ska inte innehålla 

personuppgifter. 

Nej I pärm hos 

handläggare och 

G-katalog i 

nätverk 

2019-12-03 

       

 3.14.9 Övriga handlingar ang. infrastruktur, trafik & parkering (vakant) 

 Övrig dokumentation rörande 

infrastruktur, trafik, och parkering 

(vakant) 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

       

       

 

 

 

 

 

Förkortningar: 

 

AMP  Arbetsmiljöplan 

DP  Detaljplan 

MEX  Mark och exploateringskontoret 

PBL  Plan- och bygglag 

STFS  Svensk trafikföreskriftsamling 

ÖP  Översiktsplan 
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Bilaga 1. Grundstruktur 2.0 för kommunstyrelsens informationsredovisning, version 2.0, 2018 

Blåmarkeringen visar vilket område som täcks av denna plan i nuvarande utförande. 
 

1. Styra & leda verksamheten 

 1.1 Styra med politiska beslut 

 1.2 Verka för demokrati, jämställdhet & inkluderande 

 1.3 Informera & kommunicera 

 1.4 Främja näringsliv, samhällsutveckling & turism  

 1.5 Representera kommunen  

 1.6 Samarbeta med andra verksamheter, myndigheter & organisationer (inkl. remisser, enkäter) 

 1.7 Leda, följa upp & utveckla verksamheten 

1.8 Behandla risk & säkerhet, GDPR1, samt juridiska frågor  

 1.9 Arbeta i projektform 

2. Ge verksamhetsstöd  

 2.1 Registrera, hantera & förvara allmänna handlingar  

 2.2 Erbjuda IS/IT, nätverk & support  

 2.3 Behandla HR-frågor, personaladministration & samverkan 

 2.4 Administrera löner, arvoden & pensioner 

 2.5 Administrera resor & transporter 

 2.6 Administrera kommunens bruk av fastigheter & lokaler 

 2.7 Administrera inköp, leasing & upphandling 

 2.8 Administrera ekonomisk redovisning  

3. Verkställa uppdraget  

 3.1 Erbjuda medborgar- & samhällsorienterad service  

 3.2 Erbjuda kulturupplevelser & fritidsaktiviteter  

 3.3 Erbjuda barnomsorg i förskola, familjedaghem & öppna aktiviteter  

 3.4 Erbjuda utbildning i grundskola & gymnasium  

 3.5 Erbjuda Komvux, SFI & annan vuxenutbildning 

 3.6 Behandla frågor ang. socialt & ekonomiskt bistånd eller andra stödinsatser 

 3.7 Behandla familjerättsliga frågor 

3.8 Genomföra beslutade insatser enl. SoL och LSS 

 3.9 Erbjuda rådgivning i konsument-, budget- & skuldsaneringsfrågor 

 3.10 Erbjuda kommunal hälso- & sjukvård samt samordnad vårdplanering 

 3.11 Bedriva kostverksamhet med tillagnings- & mottagningskök  

 3.12 Bedriva miljö- & hälsoskyddsverksamhet inkl. naturvård 

 3.13 Behandla samhällsplanering, byggande, mark & geodata 

 3.14 Behandla infrastruktur, trafik & parkering 

                                                      
1 EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, 1 SoL. Socialtjänstlag, LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
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                                                                                                         Informationshanteringsplan 2.0                     

 

Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen 
 

avseende 
  

verksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
inklusive naturvård 

 
Antagen av kommunstyrelsen § xx/2019 och därmed gällande. 

 

Informationshanteringsplan upprättad i enlighet med 5 § kommunens arkivreglemente. 

Informationshanteringsplanen har retroaktiv verksam och tillämpas på kommunstyrelsens handlingar från     

2007 och framåt. Planen ersätter eventuella tidigare beslut om bevarande/gallring av här redovisade 

handlingstyper för den angivna perioden.  

Dnr. Ks 2019/857. 
 

 

 

Tierps kommun   815 80 TIERP   Telefon: 0293-218 000 

 www.tierp.se 
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3.12 Bedriva miljö- och hälsoskyddsverksamhet inkl. naturvård  
 

 Tillsynsmyndighetens för miljö- och hälsoskyddsfrågor (dvs. kommunstyrelsen resp. jävsnämnden) huvudsakliga ansvarsområde är att bedriva operativ tillsyns- och 

kontrollverksamhet inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, djurskydd och livsmedelssektorn. Arbetsfältet är stort och spänner över många olika ansvarsområden. De viktigaste 

regelverken i arbetet är miljöbalken och dess angränsande lagstiftning samt livsmedelslagstiftningen. Livsmedelslagstiftningen har under senare år i princip totalharmoniserats 

inom EU och är därmed gemensam för hela EU. Sedan 2006 återfinns därför huvuddelen av de regler som tillämpas av den ansvariga nämnden i ett flertal EG-förordningar som 

kompletteras av nationell lagstiftning. I tillsyns-verksamheten genereras stora mängder information i form av filmer, foton, ljudupptagningar osv. Till miljö- och 

hälsoskyddsområdet hör frågor om renhållning och avfall, kommunens verksamhet med naturvård och ekologi, samt strandskyddsärenden. 
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 3.12.0 Utforma & ta del av styrande dokument ang. miljö- & hälsoskyddsverksamhet 

 Styrande dokument för området miljö- och 

hälsoskyddsverksamhet 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Kommuninterna styrdokument på central 

nivå (riktlinjer, policys mm.) 

Bevaras T.ex. marktaxor. 

 

Lämnas till diarieföring av beslutande enhet (motsv.). 

Diarieförs i 

Evolution 

Diarieakt 2019-12-03 

 Kommuninterna styrdokument på lokal 

nivå (rutiner, lathundar mm.) 

Bevaras Registreras i ledningssystem, verksamhetssystem 

eller diariet, och förvaras på lämplig plats. 

Registreras Se kommentar 2019-12-03 

 Svenska författningar för området, t.ex; 

-Alkohollag (2010:1622) 

-Förordning om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd (1998:899) 

-Förordning om PCB m.m. (2007:19) 

-Hälsoskyddslag (1982:1080) 

-Lag om tobak och liknande produkter 

(2018:2088) 

-Livsmedelsförordning (2006:813) 

-Livsmedelslag (2006:804) 

-Miljöbalk (1998:808) 

-Miljötillsynsförordning (2011:13) 

Gallras vid inaktualitet  Nej Bibliotek eller 

tjänsterum 

2019-12-03 

 EU:s förordningar, t.ex: 

-Förordning (EG) 853/2004 

(livsmedelshygien) 

-Förordning (EG) 854/2004 

(livsmedelskontroll av kött) 

-Förordning (EG) 882/2004 (kontroll av 

lagefterlevnad avseende foder- och 

livsmedelslagar mm.) 

Gallras vid inaktualitet  Nej Bibliotek eller 

tjänsterum 

2019-12-03 

       

 3.12.1 Behandla allmänna eller övergripande frågor ang. miljö- & hälsoskyddsverksamhet 

 Dokumentation i allmänna eller 

övergripande frågor och ärenden rörande 

miljö- och hälsoskyddsverksamhet 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Diarier Se 2.1.2 Hanteras enligt avdelning 2.1.2 i planen. EDP Vision 

eller Evolution 

Diarieakt eller  

EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 
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 Diarieförda handlingar.  Bevaras Diarieförda handlingar ska i allmänhet bevaras.  

För ev. gallring av handlingar i diarieförda ärenden 

se respektive handlingstyp i informationshanterings-

planen. Miljö- och hälskyddsverksamhetens 

handlingar kan diarieföras i EDP Vision eller 

Evolution.  

EDP Vision 

eller Evolution 

Diarieakt eller 

EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Egenproducerat informationsmaterial Se 1.3.3-1.3.4 Hanteras enligt avdelning 1.3.3-1.3.4 i kommun-

styrelsens plan.  

Se 1.3.3-1.3.4 Se 1.3.3 2019-12-03 

 Handlingar på papper som skannats in till 

EDP Vision 

- Inskannade handlingar får inte automatiskt gallras för 

att de skannats. Bevarande/gallring av ska följa 

anvisningarna för resp. handlingstyp i 

informationshanteringsplanen. 

EDP Vision EDP Vision, 

Comprima 

2019-12-03 

 Kampanjer, utställningar o. dyl. Se 1.3.3 Hanteras enligt avdelning 1.3.3 i kommunstyrelsens 

plan. 

Se 1.3.3 Se 1.3.3 2019-12-03 

       

 3.12.3 Behandla hälsoskyddsfrågor 

 Dokumentation i frågor rörande 

hälsoskydd 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Anteckningar i ärende Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Anmälan, ansökan och beslut som inte 

utnyttjats 

Se kommentar Gallras efter 5 år eller då tillståndet upphör 

Tillståndet kan vara tidsbegränsat. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Anmälan om vissa offentliga lokaler 

(38 § FMH) 

Bevaras Förutsatt att det funnits verksamhet. EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Ansökan och beslut om tillstånd för viss 

djurhållning m.m.  

(9 kap. 11 § MB och lokala 

hälsoskyddsföreskrifter) 

Gallras vid inaktualitet Kommunen handlägger ärenden ang. t.ex. fjäderfän, 

orm och hästhållning inom detaljplanerat område. 

 

Vissa ärenden handläggs inom Länsstyrelsens 

djurskydd. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Begäran om polishandräckning Gallras efter 2 år Med tillhörande handlingar. EDP Vision EDP Vision  

 

2019-12-03 

 Beslut om avgift i enskilt fall Gallras efter 10 år Avser beslut med underlag (t.ex. tillsynsärende på 

klagomål). 

 

I de fall det rör sig om en fast årlig avgift kan 

besluten gallras 10 år efter det att förhållandena 

ändras. Underlag för debitering måste finnas 

tillgängliga i minst 10 år från räkenskapsårets utgång. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 
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 Geologiska radonspårningskartor Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Inspektionsrapporter Bevaras Kan ha betydelse för framtida utredningar om skador 

på människors hälsa och miljön. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Mätning av radon i inomhusluft Bevaras Inkl. uppföljningsmätningar. Alla mätningar bevaras 

p.g.a. ständigt nya kunskaper om utvärderingen. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Mätning av radon i dricksvatten Bevaras Kan även förekomma inom livsmedel. EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Obefogade anmälningar om olägenhet för 

människors hälsa 

Gallras efter 2 år Dvs. efter beslut om avslut.   EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Polismyndighetens beslut om tillstånd för 

jakt inom planlagt område 

Gallras vid inaktualitet Jakten bedrivs av skyttar som kommunen anlitar för 

skadedjursbekämpning. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Utredningar om olägenhet för människors 

hälsa 

Bevaras (Obefogade anmälningar, se ovan.) EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

       

 3.12.4 Bedriva tillsyn över försäljning av tobak & e-cigaretter samt kontroll av försäljning av receptfria läkemedel 

 Dokumentation rörande tillsyn över 

försäljning av tobak och e-cigaretter samt 

kontroll av försäljning av receptfria 

läkemedel 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Beslut rörande varningar och sanktioner i 

ärenden rörande försäljning av tobak 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Domar rörande tillstånds- och 

tillsynsärenden 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Kontrollrapporter, försäljning av receptfria 

läkemedel  

Se kommentar 

 

Kontrollrapporter i ärenden som leder till utredning 

om förbud, föreläggande eller vite bevaras. Övriga 

kontrollrapporter gallras efter 5 år. 

EDP Vision EDP Vision, 

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Korrespondens med näringsidkaren i 

ärenden rörande försäljning av tobak och 

receptfria läkemedel  

Se kommentar 

 

Korrespondens i ärenden som leder till utredning om 

förbud, föreläggande eller vite bevaras. Korrespon-

dens av betydelse för tillsyn, kontroll och ev. åtgärd 

bevaras. Korrespondens av tillfällig eller ringa 

betydelse gallras efter 5 år.    

EDP Vision EDP Vision, 

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 
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 Tillståndsbevis för försäljning av 

tobaksprodukter 

Bevara  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Tillsynsrapporter, försäljning av tobak  Se kommentar 

 

Tillsynsrapporter i ärenden som leder till utredning 

om förbud, föreläggande eller vite bevaras. Övriga 

tillsynsrapporter gallras efter 5 år.  

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Underlag för beslut rörande stadigvarande 

tobakstillstånd 

Se kommentar 

 

Tillståndsbevis för stadigvarande tobakstillstånd 

bevaras. Utredning och förslag till beslut bevaras.  

 

Underlag för beslut gallras 3 år efter att 

verksamheten upphört, under förutsättning att 

besluten kan förstås utan underlagen.  

Underlag kan utgöras av t.ex. ansökan och övriga 

yttranden från sökanden, bolagsbevis, F-skatte bevis, 

finansieringsplan, hyreskontrakt, konkursfrihetsbevis, 

momsregistreringsbevis, personbevis, verksamhets-

beskrivning, yttranden från andra förvaltningar. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Utredning och förslag till beslut i ärenden 

rörande tillstånd för försäljning av 

tobaksprodukter 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Utredningar och förslag till beslut i 

tillsynsärenden rörande varningar och 

sanktioner 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Utredningar och förslag till beslut i 

tillsynsärenden rörande återkallelser av 

tobakstillstånd 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Återkallelsebeslut av tobakstillstånd Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Överklaganden Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

       

 3.12.5 Bedriva tillsyn och ge tillstånd enligt alkohollagen 

 Dokumentation rörande verksamhet med 

tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Anteckningar i ärende Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Anmälningar om utsedda 

serveringsansvariga personer 

Gallras vid inaktualitet Dvs. gallras tidigast efter att tillståndet gått ut. EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 
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 Anmälningar om ölförsäljning Gallras vid inaktualitet Dvs. gallras tidigast efter att verksamheten upphört. EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Beslut rörande varningar och sanktioner Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Domar rörande tillstånds- och 

tillsynsärenden 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Handlingar rörande stadigvarande 

serveringstillstånd  

Se kommentar Tillståndsbevis för stadigvarande servering bevaras. 

Utredning och förslag till beslut bevaras.  

 

Underlag för beslut gallras 3 år efter att 

verksamheten upphört, under förutsättning att 

besluten kan förstås utan underlagen.  

Underlag kan utgöras av t.ex. ansökan och övriga 

yttranden från sökanden, bevis över godkännande av 

livsmedelslokal, bolagsbevis, F-skatte bevis, 

finansieringsplan, hyreskontrakt, konkursfrihetsbevis, 

meritförteckning, momsregistreringsbevis, 

personbevis, verksamhetsbeskrivning, yttranden från 

andra förvaltningar. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Handlingar rörande tillfälliga 

serveringstillstånd till allmänheten 

Gallras efter 5 år Samtliga handlingar i ärendet gallras. EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Handlingar rörande tillfälliga 

serveringstillstånd till slutna sällskap 

Gallras efter 5 år Samtliga handlingar i ärendet gallras. EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Korrespondens rörande alkoholtillstånd Se kommentar Korrespondens i tillsynsärenden som leder till 

utredning om varning, sanktioner eller återkallelse av 

serveringstillstånd, eller som på annat sätt har 

betydelse för ärendets utgång bevaras. 

Korrespondens av tillfällig eller ringa betydelse kan 

gallras efter 5 år.   

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Restaurangrapporter Gallras efter 10 år  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Tillsynsrapporter vid kontroll av 

detaljhandel med öl 

Se kommentar Tillsynsrapporter som leder till utredning om förbud 

eller varning bevaras. Övriga tillsynsrapporter gallras 

efter 5 år. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 
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 Tillsynsrapporter vid 

restauranginspektioner 

Se kommentar Tillsynsrapporter som leder till utredning om 

varning, sanktioner, eller återkallelse av serverings-

tillstånd bevaras. Övriga tillsynsrapporter  gallras 

efter 5 år. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Utredningar och förslag till beslut i 

tillsynsärenden rörande varningar och 

sanktioner 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Utredningar och förslag till beslut i 

tillsynsärenden rörande återkallelser av 

serveringstillstånd 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Återkallelsebeslut av serveringstillstånd Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Överklaganden Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

       

 3.12.6 Behandla frågor rörande livsmedel & smittskydd 

 Dokumentation rörande livsmedel och 

smittskydd 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Analysprotokoll livsmedel  Se kommentar Gallras efter 3 år, eller när verksamheten har upphört. EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Analysprotokoll vattenanläggningar Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Anmälan om mindre ändring av 

livsmedelsanläggning 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Anmälan om smittsam sjukdom vid 

livsmedelshantering 

Se kommentar Gallras efter 5 år eller tidigast när verksamheten 

upphör. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Anteckningar i ärende Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Av Livsmedelsverket meddelade villkor 

eller saluförbud för kännedom  

(6 § LL och 5 § LF) 

Se kommentar  

 

Gallras efter att saluförbudet upphävts. EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Begäran om polishandräckning  

(27 § LL) 

Gallras efter 2 år  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 
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 Beslut om att begränsa eller 

förbjuda utsläppande på 

marknaden  

Gallras efter 10 år  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Beslut om avgift i enskilt fall Gallras efter 10 år I de fall det rör sig om en fast årlig avgift kan 

besluten gallras 10 år efter det att förhållandena 

ändras. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Beslut om omhändertagande av livsmedel Gallras efter 10 år  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Beslut om ersättning vid förstöring av 

ägodelar för att hindra spridning av 

samhällsfarliga sjukdomar 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Beslut om uppstädning 

(26 kap. 9 § MB) 

Se kommentar Beslut om uppstädning i ärenden där det förekommer 

miljöskada bevaras. Övriga beslut om uppstädning  

gallras efter 5 år.  

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Följesedlar laboratorieprov Gallras vid inaktualitet Dvs. vid försäkran om att proverna har anlänt till 

laboratorium. Gallring avser kommunens kopia. 

 

 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Föreläggande och förbud  

(22 § LL) 

Gallras efter 10 år  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Föreläggande/förbud i enskilda fall för att 

förhindra spridning av samhällsfarliga 

sjukdomar 

Gallras efter 10 år  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Godkännande av livsmedelsanläggning 

 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Kontrollrapporter Gallras efter 5 år Rapporterna har en kortsiktig betydelse för 

människors hälsa. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Projektinriktad kontroll, beskrivning och 

resultat 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Registrering av livsmedelsanläggning – 

utan tidsbegränsning 

 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Registrering av livsmedelsanläggning – 

med tidsbegränsat godkännande 

/registrering  

Gallras vid inaktualitet  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 
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 Råttsaneringsbevis, kopior Gallras efter 10 år  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Sammanställningar och utredningar av 

t.ex. vatten- och livsmedelsburen smitta 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Tillfälligt eller permanent upphävande av 

godkännande  

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Villkorat godkännande  

(art. 4 i förordning (EG) nr 853/2004,  

art. 3 i förordning (EG) nr 854/2004) 

Gallras vid inaktualitet  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Åtalshandlingar Gallras efter 10 år  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

       

 3.12.7 Behandla frågor ang. miljöskydd och kemiska produkter 

 Dokumentation rörande miljöskydd och 

kemiska produkter 

Bevaras/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Anmälan och beslut om miljöfarlig 

verksamhet  

(9 kap. 6 § MB, 14 §, 17 § och 21 § FMH) 

Bevaras Inkl. ritningar, tekniska beskrivningar, ev. miljö-

konsekvensbeskrivningar, samrådsredogörelse etc. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Ansökan och beslut om förmultnings-

toaletter/alternativa toaletter  

(15 kap. 18 § MB och 40 § FMH) 

Bevaras  

 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Anmälan om vissa cisterner i mark samt 

ovan mark 

Bevaras Bevaras med anledning av eventuella framtida 

utredningar om misstänkt förorenade områden. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Ansökan och beslut om enskilt avlopp  

(9 kap. 7–8 §§ MB) 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Ansökan och beslut om ändring av 

avloppsanläggning  

(9 kap. 7–8 §§ MB) 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Anteckningar i ärende Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Bedömningsunderlag i tillståndsärenden 

och andra handlingar  

(22 kap. 3 § och 22 kap. 11–13 §§ MB) 

Bevaras T.ex. kungörelser, samrådsanteckningar, besiktning, 

inkomna yttranden och synpunkter från enskilda, 

organisationer och myndigheter 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 
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 Begäran om handräckning  

(26 kap. 17§, 29 kap. 1–4 §§ MB, lag om 

betalningsföreläggande och handräckning) 

Gallras efter 2 år  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Beslut om avgift i enskilt fall Gallras efter 10 år I de fall det rör sig om en fast årlig avgift kan 

besluten gallras 10 år efter det att förhållandena 

ändras.  

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Dokumentation av samråd och 

besiktningar 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Framställningar till länsstyrelsen om 

överlåtelse av tillsyn och Länsstyrelsens 

beslut om överlåtelse av tillsyn  

(26 kap. 3 § MB) 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Föreläggande vid nedskräpning 

(26 kap. 9 § och 15 kap. 30 § MB) 

Se kommentar Föreläggande där det finns miljöskador bevaras. 

Övriga förelägganden gallras efter 10 år.  

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Föreläggande om försiktighetsmått eller 

förbud  

(26 kap. 9 § MB) 

Bevaras Bevaras med anledning av eventuella framtida 

utredningar om misstänkt förorenade områden. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Föreläggande om upplysning och 

undersökningar  

(26 kap. 9 § och 21 §§ MB) 

Bevaras Bevaras med anledning av eventuella framtida 

utredningar om misstänkt förorenade områden. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Förelägganden om undersökning  

(26 kap. 22 § MB) 

Bevaras Bevaras med anledning av eventuella framtida 

utredningar om misstänkt förorenade områden. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Förslag till föreläggande eller förbud -  

ozonnedbrytande ämnen 

Gallras efter 10 år  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Förordnande om rättelse på annans 

bekostnad  

(26 kap. 18 § MB) 

Bevaras Bevaras med anledning av eventuella framtida 

utredningar om misstänkt förorenade områden. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Inspektionsrapporter Bevaras Kan ha betydelse för framtida utredningar om skador 

på människors hälsa och miljön 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Inventering och åtgärdsplan för PCB i 

byggnader och anläggningar  

(26 kap. 9, 21–22 §§ MB och 16–18 §§ 

förordning om PCB) 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Kontrollprogram som vunnit laga kraft 

(26 kap. 19 § MB) 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 
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 Kontrollrapport för inomhuscisterner Bevaras Bevaras med anledning av eventuella framtida 

utredningar om misstänkt förorenade områden. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Köldmedier, enskilda årsrapporter Gallras efter 5 år Om sammanställning krävs från statlig myndighet 

ska denna bevaras. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Miljökonsekvensbeskrivningar  

(6 kap. MB) 

Bevaras Originalhandling som krävts in av kommunen ska 

bevaras. MKB som inkommit för kännedom och 

finns bevarad hos annan myndighet kan gallras vid 

inaktualitet. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Miljöprövningsdelegations och 

miljödomstols beslut om förbud eller 

upphävda villkor  

(24 kap. 3 § och 5 § MB) 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Miljörapporter  

(26 kap. 20 § MB) 

Bevaras Lämnas in årligen från tillståndspliktiga 

verksamheter via SMP (Svenska 

miljörapporteringsportalen). 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Ozonnedbrytande ämnen, enskilda 

årsrapporter 

Gallras efter 5 år Om sammanställning krävs från statlig myndighet 

ska denna bevaras. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Projektinriktad kontroll, inventeringar och 

annat sammanställt material 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Regeringsbeslut om miljöskyddsområde  

(7 kap. 19–20 §§ MB) 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Tillståndsbeslut  

(9 kap. 6 § MB och 5 § FMH) 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Utredningar om luft-, vatten- och 

markföroreningar samt kemikalier 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Yttranden till miljöprövningsdelegation 

och miljödomstol över den s.k. 

kompletteringsremissen  

(22 kap. 4 § MB) 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Yttranden över ansökan till miljö-

prövningsdelegation och miljödomstol om 

tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Åklagares beslut med anledning av 

kommunens begäran om åtalsprövning 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 
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 3.12.8 Behandla frågor ang. renhållning & avfall 

 Dokumentation rörande renhållning och 

avfall 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

 Anmälan om kompostering av 

matavfall  

Gallras vid inaktualitet Tills fastigheten byter ägare. Lokala föreskrifter. EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Anmälan om latrinkompost 

 

Gallras vid inaktualitet Lokala föreskrifter. EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Anmälan om ändrat tömningsintervall 

för enskilt avlopp  

Gallras vid inaktualitet Lokala föreskrifter. EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Anteckningar i ärende Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Beslut om avgift i enskilt fall Gallras efter 10 år Underlag för debitering måste finnas tillgängliga i 

minst 10 år från räkenskapsårets utgång. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Beslut om föreläggande/förbud 

(26 kap. 9 § MB) 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Inspektionsrapporter Bevaras Inspektionsrapporterna kan ha betydelse för framtida 

utredningar om skador på människors hälsa och 

miljön. 

EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Redovisning från Länsstyrelsen 

av transporterad mängd 

farligt avfall 

Gallras efter 10 år  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

 Sammanställningar, inventeringar, 

miljöbeteende m.m. 

Bevaras  EDP Vision EDP Vision,  

fastighetsakt, 

Comprima 

2019-12-03 

       

 3.12.9 Behandla frågor ang. naturvård & ekologi (kompletteras senare) 

 Dokumentation rörande naturvård och 

ekologi (kompletteras senare) 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

       

 3.12.10 Behandla frågor ang. strandskydd (kompletteras senare) 

 Dokumentation rörande strandskydd 

(kompletteras senare) 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

       

 3.12.11 Behandla övriga frågor ang. miljö- & hälsoskydd inkl. naturvård (vakant) 
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 Dokumentation i övriga frågor rörande 

miljö- och hälsoskyddsverksamhet 

inklusive naturvård (vakant) 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 

       

       

 

 

 

 

Förkortningar: 

FMH Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

LF Livsmedelsförordningen 

LL Livsmedelslagen 

LS Länsstyrelsen 

MB Miljöbalken 

MD Miljödomstolen 

MÖD Miljööverdomstolen 

SMP Svenska miljörapporteringsportalen 

  

98



 

Bilaga 1. Grundstruktur 2.0 för kommunstyrelsens informationsredovisning, version 2.0, 2018 
Blåmarkeringen visar vilket område som täcks av denna plan i nuvarande utförande. 

 

1. Styra & leda verksamheten 

 1.1 Styra med politiska beslut 

 1.2 Verka för demokrati, jämställdhet & inkluderande 

 1.3 Informera & kommunicera 

 1.4 Främja näringsliv, samhällsutveckling & turism  

 1.5 Representera kommunen  

 1.6 Samarbeta med andra verksamheter, myndigheter & organisationer (inkl. remisser, enkäter) 

 1.7 Leda, följa upp & utveckla verksamheten 

1.8 Behandla risk & säkerhet, GDPR1, samt juridiska frågor  

 1.9 Arbeta i projektform 

2. Ge verksamhetsstöd  

 2.1 Registrera, hantera & förvara allmänna handlingar  

 2.2 Erbjuda IS/IT, nätverk & support  

 2.3 Behandla HR-frågor, personaladministration & samverkan 

 2.4 Administrera löner, arvoden & pensioner 

 2.5 Administrera resor & transporter 

 2.6 Administrera kommunens bruk av fastigheter & lokaler 

 2.7 Administrera inköp, leasing & upphandling 

 2.8 Administrera ekonomisk redovisning  

3. Verkställa uppdraget  

 3.1 Erbjuda medborgar- & samhällsorienterad service  

 3.2 Erbjuda kulturupplevelser & fritidsaktiviteter  

 3.3 Erbjuda barnomsorg i förskola, familjedaghem & öppna aktiviteter  

 3.4 Erbjuda utbildning i grundskola & gymnasium  

 3.5 Erbjuda Komvux, SFI & annan vuxenutbildning 

 3.6 Behandla frågor ang. socialt & ekonomiskt bistånd eller andra stödinsatser 

 3.7 Behandla familjerättsliga frågor 

3.8 Genomföra beslutade insatser enl. SoL och LSS2 

 3.9 Erbjuda rådgivning i konsument-, budget- & skuldsaneringsfrågor 

 3.10 Erbjuda kommunal hälso- & sjukvård samt samordnad vårdplanering 

 3.11 Bedriva kostverksamhet med tillagnings- & mottagningskök  

 3.12 Bedriva miljö- & hälsoskyddsverksamhet inkl. naturvård 

 3.13 Behandla samhällsplanering, byggande, mark & geodata 

 3.14 Behandla infrastruktur, trafik & parkering 

                                                      
1 EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation. 
2 SoL. Socialtjänstlag, LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
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Arkivföreskrifter för Tierps kommun 

Förutom de i arkivlagen (1990:782), AL, och arkivförordningen (1991:446) intagna 

bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Tierps kommun 

följande reglemente meddelat med stöd av 16 § arkivlagen.  

1 § Tillämpningsområde (1 och 2 §§ AL)  

Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndigheter 

avses i reglementet kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges revisorer, samt andra kommunala 

organ med självständig ställning.  

2 § Myndighetens arkivansvar (4 § AL) 

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt lagen och på det sätt som framgår i §§ 4 

- 9 i detta reglemente.    

3 § Arkivmyndigheten (7 - 9 §§ AL)  

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.  

Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter 

beträffande arkivbildningen och dess syften samt arkivvården i kommunen.  

  Hos arkivmyndigheten skall finnas ett kommunarkiv. 

• Kommunarkivet skall vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens 

tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning.  

• Kommunarkivet ger myndigheterna råd i arkivvårdsfrågor.  

• Kommunarkivet kan, om utrymmena i kommunarkivet medger det, ta emot arkiv med 

lokalhistoriskt intresse från enskilda fysiska och juridiska personer.    

4 § Redovisning av arkiv (6 § 2 p AL)  

Varje myndighet skall redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka slag av handlingar 

som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en systematisk 

förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv(arkivförteckning). 

Arkivbeskrivning och arkivförteckning skall revideras vid behov. 
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5 § Dokumenthanteringsplan (6 § 1 p AL)  

Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa 

hanteras (dokumenthanteringsplan) med regler för bl a bevarande och gallring samt regler för den 

övriga praktiska hanteringen.  

6 § Rensning (6 § 4 p AL)  

Handlingar som inte skall tillhöra arkivet, skall fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas 

från arkivhandlingarna. Rensning skall genomföras senast i samband med arkivläggningen.  

7 § Bevarande och gallring (10 § AL)  

Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, 

såvida annat ej följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som överlämnats till 

arkivmyndigheten beslutar denna om gallring efter samråd med överlämnande myndighet. 

Handlingar som gallras skall utan dröjsmål förstöras. Gallring sker i enlighet med fastställd 

dokumenthanteringsplan. 

8 § Överlämnande (9, 14 - 15 §§ AL) 

När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos myndighet kan de, 

efter överenskommelse med arkivmyndigheten, övertas av kommunarkivet för fortsatt vård.  

9 § Arkivbeständighet och arkivförvaring (5 § 2 p och 6 § 3 p AL)  

Handlingar som skall bevaras skall framställas med material och metoder som garanterar 

informationens beständighet.  

Arkivhandlingar skall alltid förvaras under betryggande former. Närmare information om 

arkivbeständighet och förvaring kan lämnas av arkivmyndigheten.  

 10 § Utlåning  

Utlåning av arkivhandlingar skall ske under sådana former att risk för skador eller förluster inte 

uppkommer. Förutsättning för utlåning är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens 

och sekretesslagens bestämmelser.  
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1 (1)

Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-11-26 KS Ange dnr

Dokumenthanteringsplan för lönenämndens verksamhet

Handlingar skickas ut senare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 129
Dnr 2019/779     

Yttrande över Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, 
utställningshandling 

Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta yttrandet och skicka det till Älvkarleby kommun.

Sammanfattning av ärendet
Älvkarleby kommun arbetar med framtagandet av en ny översiktsplan. 
Förslaget till översiktsplan hålls utställd för allmänhet, myndigheter och 
grannkommuner att inkomma med synpunkter på förslaget till ny 
översiktsplan.

Tierps kommun bedöms inte påverkas på något negativt vis av förslaget till 
översiktsplan.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Älvkarleby kommun
 Utställningshandling: Översiktsplan Älvkarleby kommun
 Kartbilaga markanvändning

Beslutet skickas till
 Älvkarleby kommun, bygg- och miljöavdelningen
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1 (1)

Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-04 KS 2019.779

Yttrande över Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, 
utställningshandling

Förslag till beslut
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen 

att anta yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Älvkarleby kommun arbetar med framtagandet av en ny översiktsplan. 
Förslaget till översiktsplan hålls utställd för allmänhet, myndigheter och 
grannkommuner att inkomma med synpunkter på förslaget till ny 
översiktsplan.

Tierps kommun bedöms inte påverkas på något negativt vis av förslaget till 
översiktsplan.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Älvkarleby kommun
 Utställningshandling: Översiktsplan Älvkarleby kommun
 Kartbilaga markanvändning

Beslutet skickas till 
 Älvkarleby kommun, bygg- och miljöavdelningen

I tjänsten 

Adam Nyström
Kommunarkitekt
Tillväxt och samhällsbyggnad 

104



1(1) 

 

Medborgarservice Handläggare 
Samhällsbyggnad 
815 80 Tierp 
Besöksadress: Centralgatan 7 
Telefon: 0293-21 80 00  Fax: 0293-129 69 
 

Adam Nyström 
Kommunarkitekt 

Telefon: 0293-21 81 37 
E-post: Adam.Nystrom@tierp.se 

 

 

Dokumentnamn 

Yttrande ÖP Älvkarleby kommun      

Datum Diarienummer 

2019-10-02 KS.2019.779 

 Adress 

 Kommunstyrelsen      

 

 

Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Älvkarleby kommun 
 
 
Tierps kommun vill tacka för inbjudan till samråd kring förslag till ny 
översiktsplan för Älvkarleby kommun. Tierps kommun bedöms utifrån 
genomgång av förslaget till översiktsplan inte komma att negativt påverkas 
av föreslagen markanvändning.  
 
Tierps kommun har utöver de synpunkter som framfördes vid 
samrådsutställningen av planen inget ytterligare att tillägga. 
 
I övrigt önskar Tierps kommun lycka till i det fortsatta arbetet med 
översiktsplanen.  
 
 
 
 
Adam Nyström – Kommunarkitekt 
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From:                                 Medborgarservice
Sent:                                  Fri, 27 Sep 2019 12:35:23 +0200
To:                                      ks_reg_drift@tierp.se
Subject:                             VB: [2019KC41806]

Från: Sandra Brandt <Sandra.Brandt@alvkarleby.se>
Skickat: den 27 september 2019 08:23
Till: Medborgarservice <medborgarservice@tierp.se>; Jessica Lindegren 
<Jessica.Lindegren@alvkarleby.se>; kundservice@ul.se <kundservice@ul.se>; Tekniskaadmin 
<Tekniskaadmin@alvkarleby.se>; Östhammars kommun <osthammardirekt@osthammar.se>; 
Moderaterna <Kenneth.Holmstrom@alvkarleby.se>; Bovärd <info@alvkarlebyhus.se>; 
Skutskär/Älvkarleby Seniornet <axmarkt@gmail.com>; Svenska Kraftnät <registrator@svk.se>; 
Bergviks skog (info@bergvikskog.se) <info@bergvikskog.se>; Gästrike Återvinnare 
<info@gastrikeatervinnare.se>; Aktiva kvinnor Skutskär/Älvkarleby (inga02679274@telia.com) 
<inga02679274@telia.com>; Liberalerna (uppsala@liberalerna.se) <uppsala@liberalerna.se>; 
Skutskärs Motorsällskap <jorgen.knutsson.jkmc@telia.com>; Föreningen Marmabygden 
(lars.e.gustafson@outlook.com) <lars.e.gustafson@outlook.com>; Kommun 
<kommun@alvkarleby.se>; Älvkarleby Ridklubb <alvkarlebyridklubb@hotmail.com>; 
Centerpartiet (clarrie.leim@telia.com) <clarrie.leim@telia.com>; Nina Engevi 
<Nina.Engevi@alvkarleby.se>; Nordanstigs kommun <kommun@nordanstig.se>; 
fortv@fortifikationsverket.se <fortv@fortifikationsverket.se>; IP-Only Networks AB 
<kundtjanst@alvkarleby.ip-only.se>; Folkets hus Marma (margareta.lindholm@bordermail.se) 
<margareta.lindholm@bordermail.se>; Söderhamns kommun <kommun@soderhamn.se>; 
Marma SK <kjell.gronberg@mbox301.swipnet.se>; Gästrike Räddningstjänst 
<gastrike.raddning@gavle.se>; Hans Wennberg <Hans.Wennberg@pol.alvkarleby.se>; 
Försvarsmakten <Exp-hkv@mil.se>; Ulf Öman <Ulf.Oman@pol.alvkarleby.se>; Stora Enso 
(skog.info@storaenso.com) <skog.info@storaenso.com>; Caroline Persson 
<Caroline.Persson@alvkarleby.se>; Naturskyddsföreningen <hemstrom.bengt@telia.com>; 
Långsands samfällighetsförening (info@langsand.se) <info@langsand.se>; Gävle Kommun 
<samhallsbyggnad@gavle.se>; Tommie Vilhelmsson <Tommie.Vilhelmsson@alvkarleby.se>; 
Länsstyrelsen Planenheten <uppsala@lansstyrelsen.se>; Upplandsmuseet 
<info@upplandsmuseet.se>; Skutskärs IF Fotboll <wangemimmi@gmail.com>; Bionär Närvärme 
AB <info@bionar.se>; Förpacknings- & tidningsinsamlingen <info@ftiab.se>; Hudiksvalls 
kommun <kommun@hudiksvall.se>; Sandvikens Kommun (kommun@sandviken.se) 
<kommun@sandviken.se>; Älvkarleby Hembygdsförening (kansli@hembygduppland.se) 
<kansli@hembygduppland.se>; Hyresgästföreningen <lars13.ostlin@comhem.se>; • Älvkarleby 
Golfklubb <info@alvkarlebygk.com>; PRO Skutskär (Skutskar@pro.se) <Skutskar@pro.se>; 
TeliaSonera Skanova Accesss AB <skanova-remisser-nord@teliasonera.com>; Skutskärs 
Båtklubb (anki.selen@gmail.com) <anki.selen@gmail.com>; registrator.ktf@lul.se 
<registrator.ktf@lul.se>; Skogsstyrelsen <skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se>; 
Socialdemokratiska arbetarepartiet <bjorn.karlsson@mdh.se>; Torbjörn Löfgren 
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<Torbjorn.Lofgren@pol.alvkarleby.se>; Skutskärs IF Bandy <skutskar.bandy@telia.com>; Region 
Uppsala (region.uppsala@regionuppsala.se) <region.uppsala@regionuppsala.se>; Erik Holmberg 
<Erik.Holmberg@alvkarleby.se>; Folkets hus (info@fh-skutskar.se) <info@fh-skutskar.se>; 
Skutskär OK <skutskars-ok@spray.se>; Kurt Törnblom <Kurt.Tornblom@pol.alvkarleby.se>; HSO 
Älvkarleby (rose-marie@westerholms.se) <rose-marie@westerholms.se>; IOGT NTO Skutskär 
(johansson.gunn@telia.com) <johansson.gunn@telia.com>; Älvkarleby IK 
(alvkarlebyik@gmail.com) <alvkarlebyik@gmail.com>; PRO Marma – Älvkarleby <alvkarleby-
marma@pro.se>; Gästrike Vatten AB <info@gastrikevatten.se>; Fortum 
(kundservice@fortum.com) <kundservice@fortum.com>; Trafikverket 
<trafikverket@trafikverket.se>; Skutskärs Tennisklubb (eva@frohler.com) <eva@frohler.com>; 
Naturskyddsföreningen Älvkarleby <linderheim@gmail.com>; Korpföreningen Skutskär 
<alvkarleby@korpen.se>; Postnord (utdelningsforbattringar@postnord.com) 
<utdelningsforbattringar@postnord.com>; Vattenfall Eldistribution AB 
<registratur.eldistribution@vattenfall.com>; Maj-Britt Lundberg <Maj-
Britt.Lundberg@alvkarleby.se>; Harnäs Skutskärs Simsällskap <kansli@hss.nu>; Lanmäteriet 
<registrator@lm.se>; Kristdemokraterna (marianne.nygren@kristdemokraterna.se) 
<marianne.nygren@kristdemokraterna.se>; Tore Tällberg <Tore.Tallberg@alvkarleby.se>; 
kommunikationschef@hig.se <kommunikationschef@hig.se>; Ellvio 
(foretagkundservice@ellevio.se) <foretagkundservice@ellevio.se>; PRO gårdskär 
(gardskar@pro.se) <gardskar@pro.se>; Skutskär/Älvkarleby Seniornet <kallevin@telia.com>; 
Christian Budd <Christian.Budd@alvkarleby.se>; Friluftfrämjandet (stoltkarlsson@hotmail.com) 
<stoltkarlsson@hotmail.com>; Skutskärs Brukshundsklubb <skutskarsbhk@gmail.com>; 
Utbildning omsorg <Utbildning.omsorg@alvkarleby.se>; Polisen i Uppsala 
<registrator.mitt@polisen.se>
Ämne: 

Utställning av förslag till översiktsplan för Älvkarleby 
kommun år 2050
Älvkarleby kommun planerar för framtiden. Detta gör vi genom att ta fram en ny översiktsplan. 
Översiktsplanen ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. 
Den vägleder beslut om hur mark- och vattenområden får användas. 
Den ska hållas aktuell och kan göras mer detaljerad för tätorter och andra delområden. 
Utställningstiden är en viktig del i planeringsprocessen.
För att denna översiktsplan ska bli så bra som möjligt behöver vi, precis som vid samrådstiden, er 
hjälp. 
Under utställningen har ni därför möjlighet att tycka till om förslaget. 
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Utställningen av planen äger rum mellan 30 September - 2 December 2019. 
 
Information om vad en översiktsplan är, planförslaget med tillhörande handlingar samt hur du 
lämnar synpunkter finns på 
översiktsplanens webbsida www.alvkarleby.se/OP2050 och på kommunens digitala 
anslagstavla.
 
Synpunkter lämnas senast 2 December via post: Älvkarleby Kommun Bygg- och 
Miljöavdelningen Box 4 814 21 Skutskär 
eller via mail: bygg.miljo@alvkarleby.se
 
 
Med vänliga hälsningar

Sandra Brandt
Administratör Bygg och Miljö
Systemförvaltare EDP Vision/Comprima E-arkiv

Telefon 026-833 86 
Bygg.miljo@alvkarleby.se(myndighetsbrevlåda)
sandra.brandt@alvkarleby.se
Besök Centralgatan 3, Skutskär I Post Box 4, 814 21 Skutskär
www.alvkarleby.se
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Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050
Utställningshandling 
 

Sammanfattning 
 
Älvkarleby kommun växer och med det även behovet att planera för bostäder, verksamheter 
och skydd av exempelvis natur- och kulturvärden. För att säkerställa en långsiktig och hållbar 
utveckling för kommunens mark- och vattenanvändning har en ny översiktsplan tagits fram. 
Den nya översiktsplanen har ett upplägg som är övergripande och strategisk med 
planförslaget i fokus och indelad i sex delar. Översiktsplanen för Älvkarleby kommun har ett 
tidsperspektiv fram till 2050 och skapar förutsättningar för cirka 1500 nya bostäder, 
utbyggnad av skolor och förskolor, industriområde och verksamhetsområden samt utveckling 
av näringsliv och turism.   

 
Inför arbetet med att ta fram ett förslag till översiktsplan har workshop hållits med politiker 
och tjänstemän i Älvkarleby kommun samt dialog hållits med invånare. Under dialogen lyftes 
vikten av att utnyttja styrkorna i kommunens geografiska läge med närheten till Gävle och 
Uppsala och att minska de negativa effekterna. Planförslaget utgår från globala och regionala 
mål samt en tidig dialog med invånare, politiker och tjänstemän. 

 
Översiktsplanens framtagna utvecklingsstrategi främjar målet 
utvecklas ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbart, på ett sätt som tillgodoser dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.  

 
Älven, skogen, havet och Uppsalaåsen samt de förutsättningar de har givit och ger är den 
självklara utgångspunkten och anledningen till Älvkarleby kommuns framväxt. 
Utvecklingsstrategin för översiktsplanen fokuserar den framtida utvecklingen till de 
prioriterade utvecklingsorterna Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö samt Marma för att dra fördel 
av den utvecklingspotential som finns kring tågstationerna. För Skutskär har en särskild 
tätortsstrategi arbetats fram. Utveckling föreslås även i utvecklingsorterna Långsand, 
Gårdskär, Tegelbruket, Högmo, Överboda, Västanån och Östanån. För landsbygden pekas 
inga särskilda utvecklingsområden ut.   

 
Översiktsplanen skapar genom föreslagen utvecklingsstrategi och mark- och 
vattenanvändning förutsättningar som på sikt säkerställer robusta ekologiska, sociala och 
ekonomiska strukturer.  En viktig ambition har varit att hitta en balans mellan bevarande och 
utveckling samt att finna ett angreppssätt som tillgodoser kommunala, regionala och 
nationella intressen. Översiktsplanens tyngdpunkt på utveckling inom prioriterade 
utvecklingsorter inriktar den framtida utvecklingen till kollektivtrafiknära lägen och 
koncentrerar den tillkommande bebyggelsen till redan byggda strukturer. Detta medför en god 
hushållning av befintliga resurser.  Föreslagen utveckling utanför de prioriterade 
utvecklingsorterna kompletterar och utvecklar befintliga bebyggelsestrukturer, skapar 
förutsättningar för en bärkraftig landsbygdsutveckling och tillgängliggör naturområden. 
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1.1 Bakgrund
 
Älvkarleby kommun växer och med det även behovet att planera för bostäder, verksamheter 
och skydd av exempelvis natur- och kulturvärden. För att säkerställa en långsiktig och hållbar 
utveckling för kommunens mark- och vattenanvändning har en ny översiktsplan tagits fram.  

I Älvkarleby kommun finns en storslagen miljö med myllrande växt- och djurliv, hagmarker, 
älven, bruksmiljöer, kust, hav och skog. Inom kommunens gränser kan fem huvudsakliga 
landskapstyper urskiljas; Dalälven, skogen, Uppsalaåsen, kusten och odlingslandskapet. 
Trakten har historiskt varit lämpad för blandbruk  fiske i kombination med jord- och 
skogsbruk och har en lång tradition som brukssamhälle. Kommunens naturvärden är höga och 
uppemot hälften av dess yta är av riksintresse för naturvård, friluftsliv, kulturmiljövärden eller 
som Natura 2000-områden. Även Uppsalaåsen har ett högt naturvärde med en unik möjlighet 
till god dricksvattenförsörjning idag och i framtiden - en styrka för Älvkarleby lokalt och 
regionalt. Det råder brist på bostäder i hela Uppsala län. Kraven från staten på kommunerna 
att ha en långsiktig planering för bostadsbyggandet har ökat i takt med bristen på bostäder. 
 
Den tidigare översiktsplanen för Älvkarleby var från 2009. En aktualitetsprövning gjordes 
under slutet av 2016 och kommunstyrelsen beslutade då att den då gällande översiktsplanen 
skulle revideras inom nuvarande mandatperiod. Några av de huvudsakliga anledningarna till 
att översiktsplanen måste revideras är följande: 
 

 Ny kunskap om klimatförändringar har tillkommit, t ex om höjda havsvattennivåer, 
översvämningsrisker och ökad temperatur. 

 Långsiktigt säkerställa dricksvattenförsörjningen. 
 Uppdatera förhållandet till farligt gods och de nya bullerreglerna. 
 Nya delmål för miljökvalitetsmålen har formulerats sedan översiktsplanen antogs 

2009. 
 I översiktsplanen ta in tillägg till översiktsplanen som exempelvis bilaga för grönplan 

och LIS-områden. 
 Tydliggöra hur kommunen säkerställer riksintressen. 

 
I och med att revideringarna är så pass omfattande tas det istället fram en ny översiktsplan. 
Den nya översiktsplanen har ett upplägg som är övergripande och strategisk med 
planförslaget i fokus. Detta för att stödja långsiktighet, hålla översiktsplanen aktuell och 
använda som underlag för beslut. Därefter följer konsekvenser, genomförande och 
förutsättningar. Den nya översiktsplanen är digital och ger större möjlighet till enkel och 
kontinuerlig uppdatering. 

1.2  Läsanvisning 
 
Översiktsplanen är indelad i sex delar och i det inledande kapitlet finns ett avsnitt med 
bakgrunden till varför en ny översiktsplan tas fram. Kapitlet innehåller även en beskrivning av 
vad en översiktsplan är, hur processen går till samt en tidplan. Det finns även avsnitt som 
beskriver regionala och mellankommunala frågor samt vilka utmaningar kommunen står 
inför. 
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Kapitel 2 innehåller planförslaget och inleds med globala, nationella, regionala mål samt mål 
och målbilder för översiktsplanen. Därefter följer utvecklingsstrategi och förslag till mark- 
och vattenanvändning. Kapitel 3 redovisar riksintressen och säkerställande av dessa och 
kapitel 4 redovisar miljökvalitetsnormer för luft, vatten och buller. Kapitel 5 beskriver 
genomförandet av översiktsplanen samt dess konsekvenser. I kapitel 6 redogörs för de 
förutsättningar som råder inom kommunen. Därefter följer källor som använts för 
översiktsplanen. Som bilagor finns konsekvensbeskrivning med miljökonsekvensbeskrivning 
för översiktsplanen och en samrådsredogörelse som behandlar synpunkter och kommunens 
svar på synpunkterna. Slutligen finns också redogörelser för tidigare genomförda dialoger. 

1.3  Vad är en översiktsplan? 
 
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen 
beskriver hur kommunen avser att främja en långsiktigt god utveckling avseende bebyggelse, 
mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen är inte bindande, men anger inriktningen för 
den långsiktiga utvecklingen. 
 
Med en aktuell översiktsplan finns ett verktyg för att kunna sätta enskilda beslut i ett större 
perspektiv för att gynna utvecklingen på lång sikt. Översiktsplanen är kommunens 
avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör utvecklas och ett viktigt politiskt 
styrdokument. Den ska vägleda kommunens beslut exempelvis vid detaljplanering, 
planbesked, bygglov och tillståndsansökningar. För allmänheten ger översiktsplanen 
information om kommunens utvecklingsplaner och vilka områden som anses särskilt viktiga 
att bevara.  
 
Enligt plan- och bygglagen ska planen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och 
vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras samt vilken 
hänsyn som ska tas till allmänna intressen. Kommunen ska visa hur redovisade riksintressen 
tillgodoses och hur gällande miljökvalitetsnormer för luft och vatten och riktvärden för buller 
uppnås. Syftet är att främja en god hushållning ur en ekologisk, social och samhällsekonomisk 
synpunkt. Av planen ska också framgå hur kommunen tänker ta hänsyn till nationella och 
regionala planer av betydelse för en hållbar utveckling.  
 
Översiktsplanen ska även redovisa de områden i strandnära lägen som kommunen anser är 
lämpliga för landsbygdsutveckling (så kallade LIS-områden). I dessa områden kan dispens 
från strandskyddet ges, särskilt om en byggnad eller verksamhet bidrar till utveckling av 
landsbygden. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande för prövning av dispenser 
vid upphävandet av strandskyddet. 
 
Förutom de obligatoriska delarna har kommunen även möjlighet att utforma översiktsplanens 
innehåll. Områden som är av särskilt intresse för berörd kommun kan hanteras mer ingående. 
Översiktsplanen ska vara begriplig och överskådlig. Konsekvenserna av planen ska kunna 
utläsas och det ska tydligt framgå vad som är underlag och vad som är kommunens 
ställningstaganden.   
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1.4 Process och tidplan
 
Översiktsplanering är en kontinuerlig process. Planen måste vara aktuell för att fungera som 
stöd och vägledning vid kommunens och andra myndigheters beslut om detaljplaner, bygglov 
och olika tillstånd. Minst en gång varje mandatperiod ska kommunen därför ta ställning till 
dess aktualitet. Älvkarleby kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i 
september 2009.  
 
Länsstyrelsen har gjort en samlad bedömning att Älvkarleby kommuns översiktsplan behövde 
revideras inom ett flertal områden för att anses vara aktuell. Till följd av detta beslutade 
kommunstyrelsen 2016-12-08 att översiktsplanen skulle revideras inom nuvarande 
mandatperiod. Arbetet med översiktsplanen påbörjades under våren 2017 med bland annat 
workshops med politiker och tjänstemän, dialog med kommuninvånare under Fallens dag och 
skoldialoger.  
 
Förslaget till ny översiktsplan samt en miljökonsekvensbeskrivning har under sommaren 2018 
varit ute på samråd. Syftet med samrådet var att förbättra underlaget samt ge möjlighet till 
insyn och påverkan. Synpunkterna har sedan sammanställts och bemötts i en 
samrådsredogörelse där de ändringar som gjorts har redovisas. Översiktsplanen och 
miljökonsekvensbeskrivningen har nu reviderats och ställs därför ut. 
 
Utställningen innebär nu ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. De 
synpunkter som kommer in under utställningen sammanställs i ett utlåtande där också 
ändringar redovisas. Om förslaget därefter inte väsentligt ändras kan kommunfullmäktige anta 
det. 
 

 

1.5  Regionala och mellankommunala frågor 
 
Älvkarleby är en mindre kommun både geografiskt och befolkningsmässigt. Behovet och 
värdet av samverkan och interaktion med omvärlden är stort. Många invånare arbetar på andra 
orter, samtidigt som företag och arbetsplatser inom kommunen hittar sin kompetens utanför 
kommunen.  
 
Närheten till Gävle påverkar framför allt pendlings- och flyttmönster, handel och 
kommunikationer. Banden till Gävle är starka samtidigt som relationerna till Uppsala och 
Stockholm stärks med utbyggd tågtrafik. Hamnen i Skutskär och riksväg 76 är viktig för 
regionens utveckling.  
 
Kommunens fyra stationsnära orter Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö och Marma är viktiga ur 
regionalt perspektiv för att bidra till ett gemensamt näringsliv och en gemensam 
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bostadsmarknad. Det finns även särskilda områden som kan vara viktiga att utveckla och 
stärka vad gäller hållbar besöksnäring genom matupplevelser, kultur- och naturturism.  
 
Kommunens plats i landet, med sin befintliga infrastruktur, utgör en bra grund för en 
blomstrande turism och besöksnäring. I Älvkarleby kommun kan du paddla bland sångsvanar 
och tranor, i ett av Sveriges fem biosfärsområden. Här finns ett varierat fiskeområde där de 
flesta kan hitta sin nisch. Älvkarlebys vatten är rikt på lax, öring och gös. Här kan du ta en 
promenad i Billuddens naturreservat, bland klapperstensstränder och havtornssnår. Om du 
känner för en längre vandring finns Upplandsleden, som sträcker sig genom hela kommunen. 
Du kan också besöka kommunen på flera sätt. Bland annat med cykel, båt, bil eller tåg.   
 
Samspelet mellan regionens olika delar behöver utvecklas, särskilt mellan landsbygd, 
stationsorter, tätorter och städer. Älvkarleby kommun har en väldigt attraktiv landsbygd. Ett 
väl fungerade samspel mellan tätort och landsbygd är viktigt för att kommunen ska uppnå sin 
fulla potential som ett regionalt- som globalt konkurrensmedel för etableringar. 
 
Samverkan sker idag med närliggande kommuner bland annat genom gemensamma förbund 
eller bolag som till exempel Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Återvinnare och Gästrike 
Vatten.  
 
Genom Gästrike Vatten samverkar Älvkarleby kommun med Gävle, Hofors, Ockelbo och 
Östhammars kommuner vad gäller drift och utveckling av de allmänna VA-anläggningarna.  
 
En utökad mellankommunal samverkan om dricksvatten är planerad mellan Älvkarleby och 
Gävle. Samverkan ska vara till nytta både för de som har kommunalt VA idag och skapa 
förutsättningar för tillväxt och utveckling i båda kommunerna och regionalt.  
 
Sedan 2013 har möjligheten för en ny gemensam vattenproduktion utretts i en outnyttjad del 
av Uppsalaåsen i Älvkarleby kommun med syftet att säkerställa tillräcklig mängd vatten av 
god kvalitet. Det outnyttjade åsavsnittet är av regionalt intresse för drickvattenförsörjning då 
tillgången på vatten är stor och då området lämpar sig väl för konstgjord grundvattenbildning 
genom infiltration av älvvatten från Dalälven. Under 2018 beslutade kommunfullmäktige i 
båda kommunerna om att anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk för att 
långsiktigt säkra vattenleverans och ge möjlighet till tillväxt i regionen. I samband med 
etablering av ledningar mm ska möjlighet till samordning med annan infrastruktur skapas, till 
exempel fjärrvärme och gång- och cykelväg. 
 
Den nya anläggningen kommer att vara en del av vattenförsörjningen i både Älvkarleby och 
Gävle. Eftersom en gemensam systemlösning har valts till detta elimineras behovet av 
enskilda och stora investeringar för både Älvkarleby Vatten och Gävle Vatten. 
 
Älvkarleby kommun har deltagit i ett KOMPIS-projekt tillsammans med kustkommunerna i 
Gävleborg och Uppsala, från Söderhamn i norr till Östhammar i söder. I KOMPIS-projektet 
har en regional farled från Härnösand i norr till Hallstavik i söder och inre farleder kartlagts.  
De farleder som har tagits med har kommunerna ansett vara särskilt viktiga som länkar till 
den regionala farleden, men är också viktiga ur ett lokalt perspektiv. De inre farlederna leder 
till befintliga målpunkter eller målpunkter som kan utvecklas för båtliv och besöksnäring. 
Kommunen samarbetar även genom förvaltning av vattenområdet inom Dalälvens vattenråd 
med mera. 
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Region Uppsala, och de medverkande kommunerna har tagit fram en regional 
utvecklingsstrategi (RUS) som ska möjliggöra en långsiktigt hållbar regional samverkan. Den 
regionala utvecklingsstrategin är inte en regional fysisk plan utan bör istället ses som ett 
verktyg för att stärka regionen. I kapitel 2 under regionala mål beskrivs den regionala 
utvecklingsstrategin närmare. 
 
2016 hade Uppsala län 360 000 invånare. Enligt RUS förväntas befolkningen inom regionen 
öka med mellan 123 000 och 173 000 ytterligare fram till år 2050. Den större 
befolkningsökningen förväntas ske inom kommunhuvudorterna. Under samma period behöver 
de negativa växthuseffekterna minskas. Den regionala utvecklingsstrategin förtydligar vikten 
med att säkra tillgången till kollektivtrafik samt att förbättra tillgängligheten till väsentliga 
knut- och målpunkter i ett led för att uppnå detta. Stationsnära orter och utvecklingen inom 
stationsnära lägen blir därmed en väsentlig del i Älvkarlebys översiktsplan. 
 
För regionen som helhet är samarbetet ABCX-stråket (Ostkuststråket) som i Älvkarleby 
kommun representeras av E4, riksväg 76, väg 291 och Ostkustbanan väsentligt. Här ingår 
kommuner såsom Uppsala, Tierp, Älvkarleby, Gävle och Sandviken. Investeringar i 
transportsystemet ökar tillgängligheten till arbetsplatser. På så sätt kan åtgärder i 
länstransportplanen bidra till förutsättningar för ökat bostadsbyggande. 
 
I den regionala utvecklingsstrategin anges att en god bebyggd miljö ska ske genom att den 
fysiska planeringen ska säkerställa att natur, yt- och grundvatten, produktiv jord- och 
skogsbruksmark värnas och lägger grund för hög vattenkvalitet och utvecklade 
ekosystemtjänster. Alla invånare bör i största möjliga mån ha tillgång till naturområden samt 
trygga och välplanerade bostadsområden som främjar möten, rekreation och goda 
levnadsvanor. 
 

1.6  Utmaningar och möjligheter 
 
Älvkarleby står inför flera utmaningar och möjligheter i ett regionalt och kommunalt 
perspektiv. Inför arbetet med att ta fram ett förslag till översiktsplan har workshop hållits med 
politiker och tjänstemän i Älvkarleby kommun samt dialog hållits med invånare. 
Några av de utmaningar som identifierades var bland annat att Älvkarleby kommun har en 
ojämn demografi med många äldre. Detta tillsammans med att folk flyttar till närliggande 
städer leder till att kommunen har ett litet befolkningsunderlag och en låg skattekraft. 
Ytterligare utmaningar rörande befolkningen är en bristande integration, en låg 
utbildningsnivå och stor arbetslöshet i vissa grupper. Det är svåra uppgifter att ta sig an då 
kommunen är relativt liten och har begränsade resurser. 
  
Under dialogen lyftes vikten av att utnyttja styrkorna i kommunens geografiska läge med 
närheten till Gävle och Uppsala och att minska de negativa effekterna. För att lyckas med 
detta måste man arbeta med kommunens och orternas identitet och struktur. Blanda annat 
genom att utveckla bostadsutbudet, turismen och näringslivet samt att tillskapa mötesplatser 
för ungdomar. Det är även viktigt att arbeta med att förstärka kopplingarna mellan orterna 
inom kommunen samt till Gävle och Uppsala. Genom att arbeta med att förstärka 
kopplingarna kan man utveckla en gemensam arbetsmarknadsregion och ge möjlighet till 
högre utbildning inom regionen. De negativa effekterna med urbanisering minskar om det 
finns goda möjligheter att pendla samt om det finns goda möjligheter att bo och verka inom 
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kommunen. Det finns en stark attraktionskraft i att bo och verka i en unik natur- och 
kulturmiljö med möjlighet till ett rikt friluftsliv. 
 
Ovanstående utmaningar och möjligheter utgör sedan en viktig utgångspunkt och för 
inriktningen på översiktsplanen. 
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Planförslagets framtagna mål utgår från globala, nationella och regionala mål samt från 
flertalet dialogmöten med invånare, politiker och tjänstemän. Utöver de framarbetade målen 
kopplas planförslaget till tematiska avsnitt över mark- och vattenanvändning, prioriterade 
utvecklingsorter, utvecklingsorter samt en tätortsstrategi för Skutskär och en 
utvecklingsstrategi för landsbygden. 
 

2.1 Mål 
 
De globala och nationella målen för hållbarhet tillsammans med de regionala målen, 
konkretiseras i översiktsplanen i kommunala mål och målområden. Dessa utgör sedan 
inriktningen för översiktsplanen. Utvecklingsstrategin för hela kommunens mark- och 
vattenanvändningen ska bidra till måluppfyllelsen. 

2.1.1 Globala målen för hållbar utveckling 
 
De globala målen antogs av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte den 25 
september 2015. Det är 17 mål och 169 delmål. Fram till år 2030 ska den leda världen mot en 
fredlig och hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av 
hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. 
 
Utav de 17 globala målen bedöms följande som relevanta för Älvkarleby kommun. Se 
grönmarkerade mål i illustration. 
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2.1.2 Nationella miljömål 
 
Sveriges miljömål utgör den gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet, 
däribland Älvkarleby kommun. Målen som riksdagen beslutat ger en struktur för miljöarbetet 
som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. 
 
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 
etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Kortfattat kan 
beskrivas att Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska 
dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. 
 
2.1.3 Regionala mål 
 
Den regionala utvecklingsstrategins vision är ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion 
med internationell lyskraft.  Den har följande tre strategier som alla bedöms relevanta för 
Älvkarleby kommun. De innehåller flera delar av de globala målen. 
 

 En växande region fokuserar på utveckling inom det geografiska området som 
omkringliggande län också kan ta del av. Strategin avser att möta de krav som en 
växande befolkning ställer.  
 

 En nyskapande region är det utvecklingsområde som lyfter det viktiga med ett 
livskraftigt näringsliv som ska ha förmågan att hantera global och regional 
konkurrens. 

 
 En region för alla lyfter det absolut viktigaste för regionen, nämligen dess invånare 

och deras livskvalitet. 

Strategierna innefattar ett antal mål och åtaganden att uppnå för att tillsammans kunna skapa 
bästa möjliga förutsättningar för invånarna att leva ett gott liv i en nyskapande 
kunskapsregion med internationell lyskraft.  
 
Illustrationen sammanfattar den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län som visar mål 
och åtaganden. 
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2.1.4 Översiktsplanens mål 
 
Översiktsplanen för Älvkarleby kommun har ett tidsperspektiv fram till 2050 precis som den 
regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län. 
 
Övergripande mål 
 
Översiktsplanens övergripande mål är att Älvkarleby kommun ska utvecklas ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt hållbart, på ett sätt som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. 
 
Ekologisk hållbarhet innebär en strävan efter balans mellan förbrukning av och tillgång på 
naturresurser. Ekosystemens produktionsförmåga ska behållas och påverkan på naturen och 
människors hälsa ska begränsas. Den långsiktiga målsättningen är ett kretsloppsanpassat 
samhälle där inga nya resurser behöver tas i anspråk. För Älvkarleby kommun innebär detta 
att bebyggelsen ska vara tillräckligt tät för att ge underlag för gemensam infrastruktur och att 
inte ta i anspråk onödigt mycket mark. För att den biologiska mångfalden ska säkerställas är 
det viktigt med en balans mellan grönska och bebyggelse samt att vattenkvaliteten är god i 
både älven, sjöar, kustvatten och grundvatten. Grundvattentillgången i kommunen genom 
Uppsalaåsen ger mycket goda förutsättningar för dricksvattenförsörjning och måste därför 
skyddas. 
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Klimatförändringarna är en 
global fråga och ett av vår tids 
mest angelägna miljöproblem. Vi 
påverkar alla klimatet genom att 
produkter och tjänster vi 
använder leder till utsläpp av så 
kallade växthusgaser, främst 
koldioxid och metan. Det 
ändrade klimatet innebär ökad 
nederbörd, kraftigare 
svängningar i vädret och ökade 
temperaturer. Älvkarleby 
kommun måste därför ta sin del 
av ansvaret för att minska 
utsläppen av växthusgaser och 
begränsa klimatpåverkan och 
dess effekter. 
 
Social hållbarhet innebär ett 
långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. 
Älvkarleby kommun ska ha en god livsmiljö och gott om mötesplatser för boende, arbetande 
och besökare. För att en social hållbarhet ska uppnås måste planeringen ta hänsyn till olika 
gruppers livssituation. Vardagslivet ser ofta olika ut beroende på kön, ålder, ekonomi, 
kulturell bakgrund och funktionsnedsättning.  Det ställer olika krav på samhällsplaneringen 
vad gäller service, infrastruktur med mera. Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter att 
röra sig fritt och verka i samhället.  
 
Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på 
lång sikt.  
 
Målbilder 
 
Kommunens identitet är stark och välutvecklad i en växande region. 
Älvkarleby kommun befinner sig i en växande region. Vi är stolta över de värden och 
tillgångar vi har och vill stärka dessa och vår identitet ytterligare. 
 
Kommunens bebyggelse- och infrastrukturutveckling är hållbar och anpassad för livets 
olika skeden. 
I Älvkarleby kommun ska vi utveckla en blandad bebyggelse som passar livets olika skeenden 
och utvecklingen ska främst ske inom våra stationsorter Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö och 
Marma. Ett större bostadsutbud i dessa orter skapar bättre underlag för service och underlättar 
resor från Gävle, Uppsala, Arlanda och Stockholm.  Gång- och cykelstråken inom och mellan 
tätorterna samt till stationsområden utvecklas för att underlätta ett hållbart resande. 
  
Näringslivet är varierat, både befintliga verksamheter och nyetableringar ges 
möjligheter att utvecklas i kommunen.  
Älvkarleby kommun ska möjliggöra för olika typer av verksamheter och verka för en 
utveckling av näringslivet på de platser i kommunen där det lämpar sig som bäst vid 
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kommunens viktiga stråk och noder, som riksväg 76 och Ostkustbanan. Utvecklingen ska 
inriktas både på befintliga verksamheter som nyetablering av verksamheter. 
 
Älven, skogen och havet ger goda livsmiljöer, ett rikt friluftsliv och en utvecklad turism.  
Älvkarleby kommun ska utveckla de redan höga värden som finns i älvrummet och 
kommunens fantastiska naturområden ska tillgängliggöras. Friluftslivet och turismen ska 
utvecklas både på land och i vatten och turistnäringen ska synliggöras. Friluftslivet och 
turismen ges goda möjligheter att utvecklas i kommunen året runt. 
 

 

2.2 Utvecklingsstrategi 
 
Utvecklingsstrategin för Älvkarleby kommun ligger till grund för översiktsplanens föreslagna 
markanvändning och utgår från två självklara utgångspunkter: 
 

 Kommunens rika natur- och kulturmiljö och Dalälven som historiskt sätt präglat 
kommunen och dess utveckling. 

 Kommunens lokalisering intill tre stycken tågstationer.  
 
Utöver detta syftar utvecklingsstrategin till måluppfyllelsen om en långsiktigt hållbar 
utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv samt till en långsiktig resilient 
och robust mark- och vattenanvändning.  
 
Den framtida utvecklingen fokuseras till de kollektivtrafiknära och prioriterade 
utvecklingsorterna Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö samt Marma. Utveckling föreslås även i 
utvecklingsorterna Långsand, Gårdskär, Tegelbruket, Högmo, Överboda och norra Västanån. 
För landsbygden (omlandet) pekas inga särskilda utvecklingsområden ut.  Generellt gäller att 
kommunens utvecklingsorter utvecklas platsspecifikt utifrån sina förutsättningar som solitära 
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samhällen som kompletterar varandra till en helhet och som tillgodoser lokala, kommunala 
och regionala intressen.  
 
Följande ställningstaganden förtydligar utvecklingsstrategin:  
 

 Utvecklingen i de prioriterade utvecklingsorterna föregås och prövas genom 
detaljplanering och ska främst ske inom 3 kilometers avstånd från station eller 
centrum.  

 De prioriterade utvecklingsområdena kopplas samman via kommunikationsstråk 
kompletterade med gång- och cykelstråk samt via befintliga och föreslagna 
lokalbussar.  

 Älvkarlebys rika kultur- och naturmiljöer ses som en resurs som utvecklas, värnas, 
tillgängliggörs och integreras med en varsam bebyggelseutveckling. 

 Naturen inom kommunens gränser förvaltas för att bevara, utveckla biologisk 
mångfald och viktiga ekosystemtjänster och integreras i den fysiska planeringen.   

 Utveckling på landsbygden är småskalig och varsam, ianspråktagande av 
jordbruksmark är restriktiv.     

 
Schematisk bild över den övergripande utvecklingsstrategin för Älvkarleby kommun. Den visar de 
prioriterade utevecklingsorterna, utvecklingsorterna samt stråken där emellan. Utvecklingen utgår 
från det stationsnära samhället, utveckla bebyggelse och kopplingar till älven, stärkta stråk mellan 
orterna samt stärka och utveckla de gröna och blå värdena och strukturen. 
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2.3 Markanvändning
 
I denna del behandlas förslag till markanvändning för Älvkarleby kommun. Den tematiska 
redovisningen omfattar hela kommunen och präglas av ett integrerat synsätt där natur- och 
kulturmiljöer samt friluftsliv är ett tema, bebyggelse- och infrastruktur är ett annat tema samt 
näringsliv och turism är ett tredje tema. Detta integrerade synsätt följer översiktsplanens 
övergripande mål om att Älvkarleby kommun ska utvecklas ekologisk, socialt och 
ekonomiskt hållbart, på ett sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina. 
 
Markanvändningskartan redovisar föreslagen markanvändning för hela kommunen. Denna 
visas även mer detaljerat för de prioriterade utvecklingsorterna och utvecklingsorterna. 
 
Den framtida utvecklingen i Älvkarleby kommun ska främst ske inom de prioriterade 
utvecklingsorterna Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö och Marma. Utveckling föreslås även i 
utvecklingsorterna Långsand, Gårdskär, Tegelbruket, Högmo, Överboda, Västanån och 
Östanån. Inom dessa områden ska den framtida bebyggelseutvecklingen prövas genom 
detaljplaner. För landsbygden kan en framtida utveckling föregås av bygglov.  
Sammantaget skapar översiktsplanen för Älvkarleby kommun möjligheter för cirka 1500 nya 
bostäder, utveckling av skolor och förskolor samt utveckling av befintlig industri samt ytor 
för nya verksamheter. 
 
2.3.1 Naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv 
 

 
 
Den framtida utvecklingen för översiktsplanen för Älvkarleby kommun tar sin utgångspunkt i 
Dalälven, kusten och skogen som historiskt präglat kommunen och dess utveckling. 
Föreslagen mark- och vattenanvändning tillgängliggör kommunens vattenområden och 
grönområden. Älvkarlebys kulturmiljöer uppmärksammas och ska användas som en resurs 
och ges utvecklingsmöjligheter.  
 
Kulturmiljö  
 
Kulturarvet är en självklar utgångspunkt vid lokal och regional utveckling samt för den 
biologiska mångfalden. Översiktsplanen för Älvkarleby kommun försöker genom föreslagen 
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utveckling visa hur kulturhistoriskt värdefulla områden kan utvecklas i samklang med 
exempelvis bostadsutveckling. I översiktsplanens utpekade utvecklingsorter sammanfaller 
kulturmiljö med bland annat, naturmiljöintresset samt med föreslagen bostadsutveckling, även 
i det området som benämns för omlandet kan kulturmiljö sammanfalla med 
bostadsutveckling. Älvkarleby kommuns många höga kulturmiljövärden ses i denna 
översiktsplan som en resurs och tillgängliggörs och belyses genom ny föreslagen utveckling, 
nya stråk och utvecklade målpunkter. 
 
I riksintressekapitlet finns en beskrivning av de utpekade riksintresseområdena, se kapitel 3. I 
förutsättningar finns längre beskrivningar av viktiga kulturmiljöer i Älvkarleby kommun. 
Beskrivningarna är hämtade från kommunens kulturmiljöprogram från 2002 samt 
revideringsinventeringen från 2012. 
 
Generellt kan sägas att Älvkarleby kommuns utveckling har skett längs Dalälvens nedre del 
som rinner från söder och norrut med sitt utlopp i Bottenviken. I älven ligger flera öar varav 
de största är Rotskär, Laxön och Älvkarleö. Bebyggelsen i socknen finns företrädesvis utmed 
älven, där samhällena Älvkarleby, Skutskär och Marma ligger, samt mot kusten i öster, 
Gårdskärs by och fiskeläge. Kyrkan, vilken anlades under 1400-talet ligger i Älvkarleby 
(Östanå) på älvens östra sida. Dalälven har varit livsnerven i socknen under minst 1000 år. 
Tidigt fanns ett reglerat system för laxfisket då kung Knut Eriksson överlät delar av 
fiskerätten till munkarna i Viby på 1100-talet. Fisket har sedan varit en stor inkomstkälla för 
befolkningen. Älven har gett upphov till kvarnar, sågar och senare kraftverk och andra 
industrier. Mer info om forn- och kulturlämningar kan ni läsa i Revideringsinventering av 
forn- och kulturlämningar inom Tierps och Älvkarlebys kommuner. 
 
När det gäller översiktsplanens föreslagna utveckling i kulturmiljöområden, i områden som 
angränsar till värdefulla kulturmiljöer och i kända fornlämningsområden, är kommande 
planeringsinsatser, i behov av antikvarisk kompetens. För att säkerställa att översiktsplanens 
utpekade inriktning krävs en fördjupad förståelse över hur ny bebyggelse och utveckling ska 
anpassas så att kulturmiljövärden inte påverkas negativt. Med genomtänkt val av placering, 
gestaltning och material kan ny bebyggelse förstärka befintliga kvalitéer. Om planläggning 
omfattar kulturhistorisk värdefull bebyggelse bör denna omfattas av skydds- och 
varsamhetsbestämmelser. 
 
Ekosystemtjänster 
 
Ekosystemtjänster handlar om vad naturen ger oss människor, som till exempel spannmål, 
rening av luft och vatten, klimatreglering, bildande av bördig jord och rekreation/friluftsliv. 
Genom att bevara och utveckla de förutsättningar som finns för att naturen ska kunna ge oss 
ekosystemtjänster säkrar vi dem för framtiden. En planering som görs med hänsyn till 
ekosystemtjänster skapar ett samhälle som är mer långsiktigt hållbart. Ekosystemtjänsterna 
kan delas upp i fyra olika kategorier:  
Stödjande som tjänster som är nödvändiga för produktionen av alla andra ekosystemtjänster. 
Bland dessa inkluderas näringscykler, vattencykler, fotosyntes och jordmånsbildning. 
Reglerande som klimatreglering, kolupptagning, nedbrytning av avfall, rening av vatten och 
luft, förebyggande av erosion och skred samt vattenreglerande.  
Försörjande som dricksvatten, timmer, vilt, bär, svamp mineraler och energi från vattenkraft 
eller biobränslen. 
Kulturella som vardagsmotion, träning, naturturism, välmående och fysisk hälsa.  
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I Älvkarleby kommun finns goda förutsättningar att producera ekosystemtjänster som är 
kopplade till skogen, kusten och älven. Planering av mark och vatten i kommunen ska därför 
ha fokus på: 
 
Vatten i landskapet  vattenmiljöer för vattenrening, dricksvattenförsörjning, minskad 
översvämningsrisk, minskad övergödning samt turism och friluftsliv. 
 
Skogen och träden  träd i bebyggelse för bättre ljudmiljö, bättre lokalklimat med skugga och 
luftkvalitet, skogens produktion av biobränsle, vilt, bär och svamp, timmer, klimatreglering, 
vattenreglering, vardagsrekreation, naturturism, kunskap och information, välmående och 
fysisk hälsa 
 
Pollinerarna - blommande träd, buskar och blommor för pollinerande insekter och 
välbefinnande för oss i form av skönhetsvärden i landskapet. 
 
För en hållbar utveckling av städer och tätorter är det viktigt att samspela med och utveckla 
naturens ekosystemtjänster. Träd och buskar skuggar och ökar luftfuktigheten vilket ger ett 
behagligare lokalklimat. Små skadliga partiklar fastnar även på växternas bladverk vilket kan 
bidra till renare luft. I täta stadsmiljöer kan grönskan stimulera till lek, motion och utevistelse 
samt minskar stress och sänker blodtrycket. Grönskan kan också bidra till en bättre ljudmiljö 
och skapar på så sätt en hälsosammare miljö för stadens invånare. Utöver ovan beskrivna 
förtjänster kan grönytor, våtmarker, öppna vattenytor och annan genomsläpplig mark rena 
regn- och smältvatten. Ytorna kan också minska vattenmängder och jämna ut flödet från 
häftiga regn som ett led i klimatanpassningen. 
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Förslag 
 
Prioriteringsordning Förslag Tidplan (färdigställt) 
1 Inrättande av nytt 

vattenskyddsområde vid Mon i 
Skutskär. 
 

2020 

2 Kommunen ska medverka till att 
minska antalet vandringshinder för 
fisk i vattendrag. 
 

Löpande 

3 För att skydda natur med höga 
värden föreslås sex områden bli 
naturreservat. Områden där 
naturreservatsbildning pågår eller 
planeras under 2018 och senare har 
preliminära gränser men skyddas 
från intrång i avvaktan på att gränser 
fastställs i reservatsbeslut. De flesta 
planerade naturreservaten finns inom 
värdetrakterna Marma, Dalälven och 
Gårdskärkusten.  
 

Påbörjas 2019 

4 Kommunen ska utföra 
bekämpningsinsatser mot invasiva 
främmande arter.  
 

Löpande 

 
Rotskär (kommunal regi)  
 
Rotskär är en större ö i Dalälvens utlopp precis inom Skutskär. Ön är uppbyggd av sediment 
och bevuxen med tallskog samt lövskogar i raviner och gamla älvfåror. Delar av tallskogen är 
gammal med inslag av minst 150-åriga träd. Lövskogen är spontant uppkommen och i princip 
helt orörd. I skogen finns gråal. På Rotskär finns även artrika ängar där det bland annat växer 
älväxing, solvända och åkervädd. År 2008 upptäcktes här en ny fjärilsart som tidigare inte 
hittats i Sverige, vampyrfjärilen. 
 
Gårdskärskusten 
 
Gårdskärskusten utgörs av en relativt oexploaterad kuststräcka med en mångfald av ovanliga 
och värdefulla naturmiljöer både i havet och på land. Landhöjningen är påtaglig och skapar 
ständigt nya, orörda naturmiljöer. Detta gör Gårdskärskusten till ett unikt område både för 
växt- och djurlivet och för friluftslivet. 
 
Häcksören 
 
Häcksören ligger i direkt anslutning till samhället Skutskär. Områdets naturvärden är 
framförallt sandmiljöer och gammal, örtrik barrblandskog. 
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Området har höga värden för friluftslivet. Sommartid är Sandbankarnas badplats mycket 
välbesökt. Det finns fina promenadstigar genom skogen och vackra utsiktsplatser vid havet. 
 
Komossen 
 
Ett våtmarkskomplex som består av ett av Upplands största sammanhängande extremrikkärr, 
ansenliga ytor sumpskog, buskkärr och trädbevuxen myr samt en del äldre fastmarksskog. 
 
Tångsåmurarna (utredningsområde) 
 
Området utgörs av ett myrområde av rikkärrs- och extremrikkärrskaraktär. I kärret finns öar 
med fast mark med äldre tallskog.  Här förekommer bland annat den rödlistade reliktbocken 
som är beroende av gamla solexponerade tallar. Mot vägen i sydväst förekommer yngre 
sumpskogsartad skog. Fortum Sverige vill uppmärksamma Länsstyrelsen på att utpekande av 
naturreservat kan utgöra hinder för vattenreglering vid Lanforsen.  
 
Flät-Lummerbäcken (utredningsområde) 
 
Ett stort område med sammanhängande äldre till gamla, naturskogsartade och kalkpåverkade 
barrskogar och sumpskogar på småkuperade marker. I området ingår fina och artrika 
bäckmiljöer vid den lilla Lummerbäcken och i söder finns också ett extremrikkärr. I området 
finns också en fuktig, äldre fräkengranskog med rik örtvegetation. På flera platser växer 
nästrotens bleka stänglar. Närmast bäcken står krokvuxna askar och äldre tallar. Den 
kalkkrävande trådfräken förekommer rikligt i dess kanter. Vid det halvöppna extremrikkärret i 
sydväst förekommer också grova tallar, liksom en del gamla och grova enebuskar. Norr 
därom finns ett par stråk med välutvecklad sumpskog med fina socklar, delvis barrdominerad, 
men också i form av klibbalsumpskog. 
 
Framtagande av kompletterande planeringsunderlag:  
 
Prioriteringsordning Förslag Tidplan (färdigställt) 
1 Kommunala miljömål. 

 
2022 

2 Kommunala planer för kust, sjöar, 
grundvatten, vattendrag, dagvatten 
samt vatten och avlopp. Dessa ska 
innehålla lämpliga åtgärder för att 
nå miljökvalitetsnormerna. 
 

2022 

3 Kommunalt kulturmiljöprogram 
som är vägledande vid planläggning 
och bygglovshantering och annan 
kommunal tillståndsgivning. 
 

2022 

4 Strategi för hur kommunen ska 
arbeta med ekologisk kompensation 
i samband med fysisk planering. 
Kompensationsprincipen ska 
tillämpas i planprocessen. Det 

2026 
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innebär att negativa konsekvenser 
vid en exploatering i första hand och 
andra hand ska undvikas eller 
minimeras, i tredje hand 
kompenseras i samband med mer 
detaljerade planeringsinsatser. Om 
det inte är möjligt kan värdena 
ersättas på en annan plats helst inom 
eller i direkt anslutning till ett 
förändringsområde.  
 

5 Handlingsplan för grön 
infrastruktur.  
 

2026 

6 Kommunala skötselplaner för 
naturmark och parker tas fram så att 
skötsel inriktas för att bevara och 
utveckla den biologiska mångfalden 
och kulturmiljön.  
 

2026 

7 En inventering och utredning ska 
göras för att identifiera och utpeka 
ESKO-områden (ekologiskt särskilt 
känsliga områden). 
 

2030 

8 Genom att värna och utveckla 
multifunktionella ytor bidrar det till 
ett effektivt markutnyttjande för 
dagvattenhantering, ekologi och 
rekreation. Grönområden kan därför 
strategiskt samordnas med områden 
viktiga för vattenförsörjning och 
förstärkt hållbar dagvattenhantering. 
 

2030 

9 Kommunalt naturvårdsprogram som 
ska vara en del av kommunens 
miljömålsarbete och en tematisk 
fördjupning av översiktsplanen.  
 

2030 

 

Riktlinjer: 

 Grön infrastruktur ska bevaras och utvecklas i samband med planering och prövning. 
Grön infrastruktur innebär att det ska finnas livsmiljöer och spridningsvägar för vilda 
växt- och djurarter i vatten- och grönområden. Viktiga värdetrakter för grön 
infrastruktur är Dalälven, Gårdskärkusten och Marma. 

 I samband med detaljplanering ska områdets ekosystemtjänster beskrivas och 
analyseras.  

134



Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, Utställningshandling, 2019-09-17

 

27 
 
 

Naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster ska värnas och utvecklas i samband 
med fysisk planering och prövning. 

 Genom att värna och utveckla multifunktionella ytor bidrar det till ett effektivt 
markutnyttjande för dagvattenhantering, ekologi och rekreation. Grönområden kan 
därför strategiskt samordnas med områden viktiga för vattenförsörjning och förstärkt 
hållbar dagvattenhantering.  

 I samband med planering ska gröna och blåa stråk beaktas för att möjliggöra 
rekreation och stimulera människor att gå och cykla mellan olika bostadsområden och 
målpunkter. De gröna och blåa stråken ska fungera som spridningsvägar för djur och 
växter. 

 Exploatering som kan skada Uppsalaåsen ska undvikas.  
 I planbesked och behovsbedömningar ska framgå om vattenförekomst berörs och 

vilken status den har. Det ska även framgå hur planens genomförande kan komma att 
påverka miljökvalitetsnormen i aktuell vattenförekomst. 

 Planläggning ska medverka till att förebygga och förbättra vattentillståndet med syfte 
att uppnå miljökvalitetsnormerna enligt vattendirektivet. 

 Kommunen ska inom sin miljöbalkstillsyn prioritera och ställa krav så att 
miljökvalitetsnormerna kan följas. 

 Riktlinjer för skogsförvaltningen bör tas fram.  
 Kommunens skogsmark ska skötas så att rekreations-, natur- och kulturmiljövärden 

bevaras, utvecklas och görs tillgängliga för medborgarna. 
 Detaljplaneläggning föregås vid behov av antikvariska förstudier. 
 Vid detaljplanläggning bör skyddsbestämmelser och/eller varsamhetsbestämmelser 

införas för kulturvärden som idag saknar planskydd. 
 Fornlämningar som skyddas enligt kulturminneslagen är kommunens äldsta mänskliga 

lämningar och ska beaktas i planläggning och bygglovshantering. 
 Kyrkomiljöer kräver särskild varsamhet och respekt, med beaktande av 

kyrkobyggnaders roll i stads- och landskapsbilden. Kyrkomiljöer som har tillkommit 
före utgången av år 1939 och tillhörde Svenska kyrkan den 1 januari 2000 är skyddade 
enligt KML (4kap). 

 Vid inrättande av nya farleder, kabeldragningar, muddringar och andra anläggningar i 
vatten bör särskild hänsyn tas till maritima kulturvärden. 

 Bostadsnära natur av hög kvalitet bör vara tillgänglig för alla. 
 Det bör finnas en närlekplats eller bostadsgård i bostadens närhet och en 

grannskapspark, en grön oas för lek, promenader och avkoppling, inom gångavstånd 
från bostaden utan att man behöver korsa trafikerade vägar. 

 Lekplatser som är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning bör 
utvecklas.  

 I hela kommunen bör det finnas lekplatser med stimulans för alla sinnen. 
 För att uppleva ostördhet och få möjlighet till återhämtning bör människor ha tillgång 

till bostadsnära utemiljöer utan störande buller. 
 Natur- eller ändamålsenliga parkområden bör finnas i anslutning till skolor, förskolor 

och äldreboenden. 
 Utemiljön bör vara inspirerande och locka till fysisk aktivitet. 
 Vid planläggning för ny bebyggelse i anslutning till vatten bör allmänhetens 

tillgänglighet till stränder och bad garanteras.
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2.3.2 Bebyggelse- och infrastruktur 
 

 
 
Översiktsplanen för Älvkarleby kommun redovisar en integrerad bebyggelse- och 
infrastruktur. Ny bebyggelse planeras nära den befintliga infrastrukturen som spår, stationer, 
busshållplatser, vägar, kommunalt vatten- och avlopp samt energiförsörjning.  
 
Bebyggelseutvecklingen föreslås ske inom utvecklingsorterna på platser där bebyggelsen 
tillför något för helheten och där den kan bidra till att stärka gaturum och stråk. Ny utbyggnad 
i översiktsplanens prioriterade utvecklingsorter Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö och Marma 
föreslås utvecklas utifrån deras goda kollektivtrafik samt i anslutning till befintlig bebyggelse 
där den bygger vidare på och kompletterar den befintliga strukturen. Detta är både attraktivt 
och främjar en långsiktigt hållbar utveckling. Ny bebyggelse utformas med fördel till att vara 
varierad och platsanpassad samtidigt som den bevarar, utvecklar och förstärker de tre 
prioriterade orternas identitet. Bebyggelsen integreras med bostäder, handel, kontor, 
kommunal service och icke störande verksamheter. Planförslaget möjliggör en varierad 
bebyggelse med flerbostadshus, radhus, parhus och villor. Se vidare under avsnittet om 
prioriterade utvecklingsorter och utvecklingsorter. 
 
En viktig utgångspunkt vid utvecklandet av den framtida trafikstrukturen är att minska 
klimatp verkan och att öka andelen hållbara transporter som gång, cykel och kollektivtrafik. 
Det befintliga vägnätet föreslås kompletteras med gång- och cykelbanor och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att underlätta för människor att röra sig till fots och med 
cykel.  
 
Planförslaget lyfter även behovet av etablering av laddningsstationer för elbilar samt 
tankningsställe för förnybara drivmedel i kommunen. Enligt Region Uppsalas och 

övs det 7 
snabbladdstationer i Älvkarleby kommun fram till 2030. Därefter ska kommunen fortsatt 
jobba med att installera nya stationer för att följa utvecklingen.  
 
Översiktsplanen pekar även ut strategiska platser för pendlarparkeringar i kommunen.  
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Förslag: 

Bebyggelse 

Prioriteringsordning Förslag Tidplan  
1 Översiktsplanen föreslår cirka 1500 nya 

bostäder fram till år 2050. Tyngdpunkten 
på utbyggnaden av bostäder föreslås till de 
prioriterade utvecklingsorterna Skutskär, 
Älvkarleby, Älvkarleö och Marma. Viss 
utveckling kan ske inom övriga 
utvecklingsorter: 
 

 Skutskär: 600 bostäder 
 Älvkarleby: 300 bostäder 
 Marma: 250 bostäder 
 Älvkarleö: 130 bostäder 
 Långsand: 70 bostäder 
 Gårdskär: 30 bostäder (genom 

förtätning) 
 Överboda, Tegelbruket m.fl.: 70 

bostäder 
 Landsbygden: 50 bostäder (genom 

förtätning)  
 

Löpande 

2 Nya förskolor och utbyggnad av befintliga 
utreds och föreslås i Skutskär, Älvkarleby 
och Marma där det finns god tillgänglighet 
för gående, cyklister samt resande med 
kollektivtrafik. 
 

2022 

3 Utbyggnad eller nybyggnad av vård- och 
omsorgsboende utreds för framtida behov. 
 

2023 

 

Framtagande av kompletterande planeringsunderlag:  

Prioriteringsordning Förslag Tidplan (färdigställt) 
1 Fördjupad centrumstrategi 

innefattande torgytor och 
trafiklösningar. 
 

2020 

2 Kommunala riktlinjer för 
detaljplanekrav. 

2022 
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Trafik 

Prioriteringsordning Förslag Tidplan  
1 Ett regionalt gång- och cykelstråk 

föreslås längs riksväg 76 och länsväg 
291 mellan Marma, Älvkarleby, 
Skutskär som kopplas samman med 
Gävle.  
 

Påbörjas 2020 

2 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
föreslås för gående och cyklister vid 
övergångar vid riksväg 76 och 
länsväg 291 i Skutskär och Marma. 
 

Påbörjas 2020 

3 En ny bussterminal och byteshållplats 
förslås vid Skutskärs station.  

2022 

4 Utbyggnad av gång- och cykelbanor 
föreslås inom orterna Skutskär, 
Älvkarleby, Marma, Långsand och 
Gårdskär. 
 

2022 

5 Förbättra cykelparkeringar kring 
prioriterade bytespunkter som 
järnvägsstationerna i Skutskär, 
Älvkarleby och Marma samt vid 
busshållplatser. 

Löpande 

6 Etablering av tankställen för 
förnybara drivmedel och 7 
snabbladdningsstationer. 
Etableringen föreslås vid Dragon 
Gate, Älvkarlebykrysset, Älvkarleby 
station, Skutskärs station, Preem i 
Skutskär, Marma station. 

Genomfört 2030 

7 Uppförande av pendlarparkeringar i 
anslutning till viktiga 
kollektivtrafiknoder. Dessa föreslås 
vid samtliga tågstationer, Dragon 
Gate, Älvkarlebykrysset, 
Gårdskärskrysset samt 
Långsandsvägen/Tegelbruksvägen.  

Påbörjas 2019 

8 Satsningar som främjar en ökad och 
säker cykling för vardagsresor i 
anslutning till tätorter, i eller mellan 
närliggande tätorter för att nå arbete, 
skola eller allmän service prioriteras. 

2026 
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9 Utöka kollektivtrafikens 
upptagningsområde genom satsningar 
på cykelinfrastruktur och service. 

Löpande 

 

Framtagande av kompletterande planeringsunderlag:  

Prioriteringsordning Förslag Tidplan (Färdigställt) 
1 Kommunal cykelstrategi. 

 
2020 

2 Kommunal strategi för förnybara 
drivmedel och elfordon. 
 

2020 

 

VA och energi 

Prioriteringsordning Förslag Tidplan (Färdigställt) 
1 Plan för en långsiktigt hållbar 

dricksvattenförsörjning samt rening 
av spillvatten och dagvatten som 
innebär att miljökvalitetsnormerna 
för vatten uppnås. 
 

2020 

2 En kommunomfattande 
klimatanpassningsplan ska tas fram. 
 

2021 

3 Gästrike Vatten och kommunen 
utreder var utbyggnad av 
kommunalt VA med anledning av 
utbyggnadsområden för ny 
bebyggelse ska genomföras. 
 

2022 

4 Utveckling av vind-, sol- och 
vattenkraft genom nya anläggningar. 

2030 

 

Framtagande av kompletterande planeringsunderlag:  

Prioriteringsordning Förslag Tidplan (Färdigställt) 
1 Materialförsörjningsplan. 

 
2021 

2 Handlingsplan/riktlinje för minskad 
exponering för UV-ljus. 
 

2024 
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Kultur och fritid 

Prioriteringsordning Förslag Tidplan (Färdigställt) 
1 Utveckla områden för 

egenorganiserade aktiviteter som 
utegym, spontanidrottsplatser samt 
motionsspår. Allas behov och 
intressen ska beaktas oavsett ålder, 
kön, bakgrund och rörelseförmåga. 
 

Löpande 

 
Riktlinjer:  

Kultur och fritid 

 Alla gruppers livssituation ska uppmärksammas i planeringen genom ökat deltagande 
och genom ökad kunskap. Barnkonventionens intentioner ska särskilt beaktas. 

 Tillgängliga och attraktiva mötesplatser för alla grupper ska eftersträvas i 
planläggningen.  

 Belys behov av utveckling av befintlig och ny idrotts- och fritidsverksamhet i ett tidigt 
skede av planarbetet både vid nyexploatering och i områden som planeras för 
förtätning. Centrumnära anläggningar med möjlighet till synergieffekter och närhet till 
kollektivtrafik bör prioriteras. Möjlighet till förbättringar i den befintliga strukturen 
och ökad integrering av idrotts- och fritidsverksamhet bör studeras. 

 Behov av ytor för egenorganiserade aktiviteter som utegym, spontanidrottsplatser samt 
motionsspår bör tillgodoses. Allas behov och intressen ska beaktas oavsett ålder, kön, 
bakgrund och rörelseförmåga. 

 Den öppna fritidsverksamheten är viktig och bör utvecklas. Den bör ha god 
tillgänglighet för gående och cyklister samt med kollektivtrafik och vara belägen där 
barn och ungdomar naturligt rör sig. 

 Kulturen bör vara en drivkraft i stads- och samhällsutvecklingen och 
kulturperspektivet behöver komma in tidigt i stadsplaneringen. 

 Beakta behov av olika former av kulturella och kreativa mötesplatser som bidrar till ett 
varierat kulturutbud och erbjuder inspirerande miljöer. 

 Beakta behov av att utveckla befintlig kulturverksamhet som bibliotek, dans, eget 
skapande och barn- och ungdomskultur. 

 Vid om- och nybyggnation av skollokaler planeras för att lokalerna ska kunna 
samnyttjas efter skoltid av musik- och kulturanordnare och övrigt civilsamhälle. 

 Offentlig konst bör planeras i tidigt skede, den bör bjuda in, beröra och berika 
människor och mötesplatser. 

 Vid nyexploatering ska god tillgänglighet för alla eftersträvas och vid planering i 
befintliga miljöer ska möjligheten till förbättringar i gatunätet vad gäller 
tillgängligheten studeras. 

 Vid all planering ska frågan om trafikbuller belysas och möjligheten till förbättringar 
av den befintliga bullersituationen studeras. 
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VA och energi  
 

 Ny bebyggelse ska så långt som möjligt anslutas till kommunalt VA där det finns 
kapacitet, eller möjlighet till utökad kapacitet, på det befintliga VA-nätet.   

 Bebyggelse med enskilt vatten och avlopp ansluts till det kommunala VA-nätet där 
behov finns enligt § 6, Lagen om allmänna vattentjänster. 

 
Dagvatten  

 Dagvatten bör så tidigt som möjligt återföras till sitt naturliga kretslopp. 
 Huvudprincipen är att flödena och föroreningarna från området inte ska öka efter en 

exploatering, jämfört med situationen före. 
 En dagvattenutredning ska göras i samband med exploatering av nya områden och 

förnyelse eller förtätning av befintliga bebyggelseområden. Utredningen ska bland 
annat beskriva områdets förutsättningar (hydrogeologi), hur avrinningen ska säkras, 
hur föroreningsbelastningen minimeras och vilka lösningar som kan vara lämpliga. 
Byggnadssättet ska anpassas så att risken för olägenhet, till exempel översvämning av 
bebyggelse i låglänta och instängda områden, minimeras. 

 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom tomtmark ska främjas i lämpliga 
områden. Om förutsättningar genom infiltration eller perkolation saknas, ska 
möjligheten till utjämning eftersträvas. 

 Föroreningar ska så långt som möjligt begränsas vid källan. 
 Reningskraven för dagvattnet ska utgå från recipientens (vattenområdets) känslighet. 

Klimat och risk 

 Ett projekts klimatpåverkan ska belysas redan i samband med planbesked eller annan 
form av initiering. 

 Ny bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt behöver ha en lägsta 
grundläggningsnivå på 3 meter över medelhavsnivån med anledning av stigande 
havsnivå på grund av klimatförändringar. 

 Risk för översvämningar och andra konsekvenser av klimatförändringar ska belysas 
tidigt vid planläggning.  

 Inom 150 meter från transportled för farligt gods ska risksituationen beskrivas och 
bedömas vid planläggning, vid nybyggnation och vid ianspråktagande av mark. Också 
vid dylika åtgärder inom 100 meter från en bensinstation ska risksituation och 
olägenhet för människor och miljö analyseras och bedömas. 
 

Trafik 

 Utöka kollektivtrafikens upptagningsområde genom satsningar på cykelinfrastruktur 
och service. 

 Satsningar som främjar en ökad och säker cykling för vardagsresor i anslutning till 
tätorter, i eller mellan närliggande tätorter för att nå arbete, skola eller allmän service 
prioriteras. 

 Förbättrad tillgänglighet för cykel till järnvägsstationer och busshållplatser prioriteras. 
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 Insatser för förbättringar av rekreations- och turismcykling har en lägre prioritet än de 
för vardagsresor. Bland cykelturistlederna är de sträckor där både turism och 
vardagscykling gynnas prioriterade.  

 Vid planering, utformning och drift av trafiknätet föreslås trafikslag prioriteras i 
följande ordning: 
 
1. Gång- och cykeltrafik 
2. Kollektivtrafik 
3. Biltrafik 
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2.3.3 Näringsliv och turism 
 

 
 
En globaliserad värld medför att företag idag är mer internationella än tidigare. Detta medför 
även ett ökat beroende av högteknologisk kompetens. Uppsalaregionen är en kunskapsregion, 
och genom att Älvkarleby är en del av denna region säkerhetsställer vi att vårt 
kunskapssamhälle och välutvecklade lokalsamhälle upprätthålls. Älvkarleby kommun har ett 
starkt lokalt näringsliv inom både tillverkningsindustri och energiproduktion. Satsningar ska 
göras för att främja den fortsatta utvecklingen av näringslivet.  
 
Förslag:  
 
Prioriteringsordning Förslag Tidplan  
1 Utveckling av naturhamnar i 

Gårdskär och Långsand. Prickning 
av farleder ska göras för de delar 
som saknar prickning idag. 
 

Påbörjas 2020 

2 Översiktsplanen föreslår en delvis 
utbyggnad av de befintliga samt 
etablering av nya 
verksamhetsområden i Skutskär och 
Älvkarleby.  
 

Påbörjas 2020 

3 Skapa förutsättningar för en utökad 
servicesektor i Skutskär och ta fram 
en centrumstrategi för näringslivet. 

2022 

4 Skutskärs båtklubb och Älvkarleby 
båtklubb utökas med fler båtplatser.  
Ny gästhamn föreslås i Bodaån.  
 

2022 
 

5 Översiktsplanen föreslår utveckling 
av Skutskärs hamn och 
industriområde och ska utreda 

2026 
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gemensamt behovet av vägreservat i
Gävle kommun för att säkerställa 
industrins transportbehov.  
 

Riktlinjer: 
 

 Kommunen ska ha god markberedskap och planberedskap för utveckling av 
verksamheter samt för nytillkommande. 

 Nytillkommande verksamheter ska förläggas i goda kollektivtrafiklägen och i 
anslutning till större transportleder. 

 Kommunen ska ha en fortsatt god dialog med det lokala näringslivet om dess behov 
och önskemål om utveckling. 

 Kommunen ska tillsammans med andra aktörer utveckla värden för upplevelser 
kopplade till natur, kultur och fiske. 

 Utvecklingen av besöksnäringen sker utifrån noderna Älvkarleby  Älvkarleö och 
Rullsand  Sågarbo. 

 Främja fler mötesplatser mellan kunskapsintensiv tjänstesektor och verksamheter samt 
industri. 

 Vid detaljplanering i tät stadsbebyggelse alltid pröva förutsättningar för lokaler i 
bottenvåning. 

 Utveckling av anläggningar på land och forskning om vattenkraft. 
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2.3.4 Prioriterade utvecklingsorter 
 
Den övergripande utvecklingsstrategin som beskriver hela Älvkarleby kommuns framtida 
utveckling har inom respektive prioriterade utvecklingsort brutits ner mer i detalj.  
 
2.3.4.1 Strategier för prioriterade utvecklingsorter 
 
Den övergripande utvecklingsstrategin för hela kommunen har brutits ned och konkretiserats 
för de prioriterade utvecklingsorterna. Utvecklingen ska ske enligt följande strategier för att 
uppnå det övergripande målet att Älvkarleby kommun ska utvecklas ekologisk, socialt och 
ekonomiskt hållbart, på ett sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina. 
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Varierande täthetsgrader 
 
För de prioriterade utvecklingsorterna föreslås bebyggelse med varierande täthetsgrader.  
Begreppet täthetsgrad används i denna översiktsplan för att beskriva hur ny bebyggelse, till 
form och karaktär, ska förhålla sig till en plats befintliga värden och framtida utveckling.     
 
Täthetsgraden beskrivs utifrån bebyggelsens funktion, bebyggelsehöjd och bebyggelsetyp. 
Den geografiska avgränsningen utgår ifrån den befintliga platsens funktion och fysiska 
struktur samt områdets läge i förhållande till bland annat centrumfunktioner, kollektivtrafik, 
strategiska stråk och befintlig bebyggelse.   
 
Tät blandad stadsbebyggelse har alla funktioner som är typiska för en blandad stad, det vill 
säga bostäder, handel, kontor, skolor och förskolor, lokaler för kulturella ändamål, lokaler för 
vård, anläggningar för idrott och rekreation samt andra verksamheter som inte innebär 
betydande störning. Ett område med tät stadsbebyggelse innehåller även grönområden, parker 
och den infrastruktur som är nödvändig för en blandad stad. Inriktningen är en 
bebyggelsehöjd på upp till fyra våningar, men högre hus kan vara lämpliga i vissa områden 
som i anslutning till stationer, entréer till Skutskär och för att rama in stadskärnan. 
Bebyggelsen föreslås utgöras av flerfamiljshus och stadsradhus. Inom områden för tät 
stadsbebyggelse förekommer även inslag av småhusbebyggelse som bör bevaras. 
 
Medeltät blandad stadsbebyggelse har alla funktioner som är typiska för en blandad stad, det 
vill säga bostäder, handel, kontor, skolor och förskolor, lokaler för kulturella ändamål, lokaler 
för vård, anläggningar för idrott och rekreation samt andra verksamheter som inte innebär 
betydande störning. Områden med medeltät stadsbebyggelse innehåller även grönområden, 
parker och den infrastruktur som är nödvändig för en blandad stad. Inriktningen är en 
bebyggelsehöjd på två till tre våningar, till exempel mindre flerfamiljshus, tät 
radhusbebyggelse och stadsvillor men högre hus kan förekomma i vissa lägen som i 
anslutning till entréer. Begreppet medeltät stadsbebyggelse beskriver den huvudsakliga 
inriktningen för ny bebyggelse. Inom områden för medeltät stadsbebyggelse förekommer 
betydande inslag av småhusbebyggelse som bör bevaras. 
 
Områden med gles blandad bebyggelse domineras av bostäder men kan även innehålla 
handel, kontor, skolor, förskolor och andra verksamheter som inte innebär betydande störning, 
samt grönområden och nödvändig infrastruktur. Dessa områden utgörs främst av villor och 
radhus. Inriktningen bör vara en bebyggelsehöjd på högst två våningar, men enstaka högre 
hus kan vara möjliga i vissa lägen. 
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2.3.4.2 Skutskär 
Karta till detta avsnitt finns på sida 2 -  
 
Beskrivning 
 
Skutskär är kommunens centralort med utbyggd service och har en uppluckrad och utsträckt 
struktur med ett odefinierat centrum. Tätortens olika bebyggelseområden ligger avskilda från 
varandra med svaga kopplingar. Skutskär station och Dalälven är viktiga förutsättningar som 
idag inte är synliga från centrala Skutskär. Riksväg 76 (Gävlevägen) utgör en fysisk barriär 
som delar upp Skutskär i två delar. Skutskär besitter fina kvalitéer såsom närheten till 
kommunikationsstråk, Dalälven och kust- och älvnära naturområden. 
 
Tätortsstrategi 
 
Skutskär har idag tydliga nord-sydliga kopplingar. Järnvägen i väst med Skutskär station, 
Riksväg 76 som går rakt igenom tätorten och Dalälven i öst. Den historiska framväxten gör 
sig tydlig i nord-sydlig riktning; industrisamhället i norr, kyrkosamhället, centrum och 
stationssamhället och därefter villasamhälle söderut. De olika bebyggelseområdena i sig har 
unika och karaktärsskapande drag som är viktiga för att stärka Skutskärs identitet. De väst-
östliga kopplingarna i Skutskär mellan station, centrum och älven är svaga. 
 

 
 
Översiktsplanen föreslår att befintliga väst-östliga kopplingar ska stärkas och nya tillskapas. 
En primär koppling förstärks mellan Skutskär station och Bodaån via centrala Skutskär. 
Därutöver föreslås flera sekundära kopplingar i öst-västlig riktning. Bebyggelse med olika 
sammansättning, grad av täthet, antal våningar och bebyggelsetyper för olika delar av 
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Skutskär föreslås i syfte att förtydliga centrum, stärka befintliga bebyggelseområden utifrån 
rådande karaktär samt att förhindra en utglesning. 
 
I Trafikutredning, Skutskär (2019) har kommunen låtit konsulter titta på den rådande 
trafiksituationen i centrala Skutskär. I rapporten har konsulterna tittat på både stängning av 
olika utfarter ut mot väg76 samt tittat på andra åtgärder med målet att stärka Skutskärs centrum. 
Stängning av Ågatan eller mellersta gatan bedöms inte tydliggöra entrén till Skutskärs centrum 
utan medför att trafiken hittar nya körvägar som leder till andra effekter. Därför är andra 
åtgärder mer effektiva. Genom att omvandla gångfartsområdet till gågata kan centrums karaktär 
förbättras och utrymmet nyttjas för lekplats och park, vilket möjliggör för mötesplats. För att 
göra gång- och cykelpassagen utanför räddningstjänsten mer trafiksäker behöver hastigheterna 
sänkas. Detta kan göras på olika sätt, men det effektivaste är med olika fysiska åtgärder. 
 
Utvecklingsidé och markanvändning 
 
Bebyggelseutveckling  
 

I Skutskär föreslås cirka 600 nya bostäder genom nya utbyggnadsområden och 
förtätning av de centrala delarna. Den mest centrala delen av Skutskär (S2) 
föreslås utvecklas med tät stadsbebyggelse. Områdena i anslutning till centrum 
föreslås bebyggas med medeltät stadsbebyggelse (S3, S4, S6 och S8) och de mer 
perifera villaområdena föreslås utvecklas med gles stadsbebyggelse (S9). Den 
tätaste bebyggelsen föreslås i anslutning till station, kollektivtrafikstråk samt 
service för att ge gott underlag samt minska transportbehovet. Utvecklingen av 
bebyggelseområdena ska ske utifrån deras karaktär, läge och framtida 
utvecklingspotential.  

 
Skutskär föreslås utvecklas till ett samhälle med mer definierat, 
funktionsblandat och tätt centrum som bygger vidare på, utvecklar och 
kompletterar den befintliga strukturen. 
I Skutskär pekas två nya skolområden ut (S14 och S15). Detta för att möta ett 
framtida behov av fler skolplatser i samband med genomförandet av 
översiktsplanen.  

 
I översiktsplanen föreslås ett nytt industriområde i Bultbo väster om Skutskär 
(S10-S13), i anslutning till befintlig infrastruktur och deponi. I utgångsläget 
2019 omfattar marken främst privatägd skogsmark utan skyddad natur. Området 
genomkorsas av kraftledningar, som genom skyddsavstånd och 
kraftledningsgator delar upp området i fyra delområden. 
 
I Naturvärdesinventering industriområde Skutskär (2019) beskrivs områdets 
naturvärden. Längs bäcken som rinner mellan område S12 och S13 återfinns de 
högsta naturvärdena. Detta område föreslås bevaras och utgöra en 
spridningskorridor mellan naturområden öster och väster om föreslaget nytt 
industriområde. Exploatering av området medför en viss negativ påverkan på 
naturmiljön i området men medför också att dricksvattenkvalitén i kommunen 
säkras då området i Bultbo inte utgör någon risk för grundvattnet i Uppsalaåsen 
till skillnad från vidare utveckling av södra industriområdet. För att säkra 
tillgången till höga naturvärden i Skutskär är kommunen positiva till utpekandet 
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av fler naturreservat vid kusten. Kommunen ska också jobba för att öka 
tillgängligheten till dessa områden.  

 
Precis norr om delområdet vid deponin finns två mindre biotopskyddsområden 
med nyckelbiotoper av aspskog, som bör skyddas från negativ påverkan. Inom 
flera av de tre områdena förekommer vattendrag, som också bör skyddas från 
negativ påverkan. 

 
Alla tre delområden berörs av ett skyddsavstånd till kraftledning som innefattar 
markyta inom 80 meter från regional luftledning. Inom skyddsavståndet bör 
tillkommande verksamhet lämplighetsprövas med hänsyn till strålning från 
kraftledning. Prövningen bör beakta framtida möjligheter att vid behov öka 
kraftledningens spänningsnivåer eller omfattning. 

 
Öster om industriområdet bevaras skogsmarken. Skogspartiet fyller en dubbel 
funktion som grön länk och buffert mot bostadsbebyggelse, och är ungefär 100 
meter brett på det smalaste stället. Också kraftledningsgatorna fungerar som 
gröna länkar, och tillåter passage runt omkring och mellan delområdena. Via de 
gröna länkarna behålls en fortsatt förbindelse med marker och natur väster om 
det föreslagna verksamhetsområdet. 
 
Utpekandet av nytt industriområde i Bultbo beror på att vidare utveckling av 
Södra industriområdet anses olämpligt på grund av framtida 
vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet tillkommer i samband med 
uppförandet av nytt vattenverk vid Mon (S9). Verksamheter som kan medföra 
risk för grundvatten är därför inte lämpliga på södra industriområdet. 
Vattenverkets placering på åsen, med närhet till Dalälven, är en strategiskt bra 
plats för ny anläggning. Installationen av vattenverket ska föregås av en 
detaljplaneprocess. 
 
Ett nytt industriområde i Bultbo ska också möjliggöra för flytt av befintliga 
verksamheter i Bodarnas industriområde (S6). Det befintliga 
verksamhetsområdet är ett strategiskt bra läge för nya bostäder med närhet till 
kollektivtrafik, handel, service och vackra naturområden. Fastigheterna i 
området bör lösas in när möjlighet till detta ges. Omvandlingen bör ses som ett 
långsiktigt projekt.  

 
Utpekade utbyggnadsområden är prioriterade för ny bebyggelse. Planförslaget 
möjliggör en variation av olika bebyggelsetyper. Ny bebyggelse och förtätning 
av befintlig bebyggelse föreslås främst i stations- och centrumnära lägen med 
gång- och cykelavstånd till station och centrum. Utvecklingen av Skutskär sker 
framför allt öster om stationen och fram till Dalälven. För att förstärka Skutskärs 
koppling till älven och för att skapa trygga promenadstråk längs vattnet föreslås 
ny blandad bebyggelse i närhet till älven.  
 
För att knyta samman området vid Folkets hus med centrum och för att göra att 
området upplevs mer tryggt att vistas i föreslås ny bebyggelse med bostäder och 
centrumverksamheter. 
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Stråk 
 

Befintliga kopplingar i Skutskär ska stärkas och nya tillskapas. Inom Skutskär 
föreslås kopplingar av olika karaktär; gång- och cykelvägar med olika prioritet 
samt stråk av mer urban karaktär. Stråk ska stärka kopplingen mellan stationen 
och älvrummet i väst- östlig riktning.  
 
För att koppla stationen, centrum, Bodaån och Rotskär föreslås ett primärt stråk 
i väst-östlig riktning samt en ny gång- och cykelbro till utbyggnadsområde S3 
på Rotskär. Därutöver föreslås sekundära förstärkningar av stråk i väst-östlig 
riktning. Dessa stråk binder tillsammans samman viktiga målpunkter i centrala 
Skutskär och tydliggör ytterligare vägen till älven där befintliga promenadstråk 
och platser längs vattnet tar vid.  
 
Centralgatan föreslås förstärkas som urbant stråk i nord-sydlig riktning genom 
Skutskärs centrum. För att skapa förutsättningar för mer liv och rörelse mellan 
butiker, restauranger, bibliotek, servicefunktioner, dagligvaruhandel och andra 
funktioner i Skutskär centrum föreslås Centralgatan 7 till 9 bli gågata. Den 
fysiska miljön längs Centralgatan föreslås utformas med fler platsbildningar, 
grönskande element, inslag av konst, sittplatser, estetiskt tilltalande 
markbeläggning och trivsam belysning i syfte att öka gatans attraktivitet och 
identitet. Även placering och utformning av entréer och fasader samt 
verksamheterna som ramar in gaturummet är av betydelse för hur platsen 
kommer att användas.  
 
Centralgatan ges en förlängning söderut från centrum, via Bodaskolan och 
Vinkelboda förskola till det befintliga rekreationsområdet med elljusspår i södra 
Skutskär. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Centralgatan och i 
korsningspunkter bör prioriteras för att skapa förutsättningar för gångtrafikanter 
att röra sig tryggt och säkert mellan olika målpunkter. Det föreslås en tydlig 
hierarki mellan stråken för att samla rörelser kvälls- och nattetid så att stråken är 
befolkade och för att prioritera belysningsinsatser.  

 
Gångvägnätet bör vara sammanhängande och det ska vara enkelt att nå viktiga 
målpunkter. Inom utbyggnadsområde för tät blandad stadsbebyggelse föreslås 
ett mer finmaskigt gångvägnät där gående har hög prioritet i förhållande till 
övriga trafikslag. Gångvägar behöver utformas så att de upplevs trygga och 
estetiskt tilltalande.   
 
Cykelvägar bör komplettera befintligt cykelvägnät så att kontinuerliga vägar 
skapas till lokala och regionala målpunkter. Cykelvägnätet ska vara attraktivt 
med god framkomlighet och gena förbindelser. Vid bytespunkter för 
kollektivtrafik samt i anslutning till viktiga målpunkter behöver 
cykelparkeringar prioriteras.  
 
Längs riksväg 76 föreslås en prioriterad utbyggnad av en sammanhängande 
regional trafikseparerad gång- och cykelväg. Prioriterad utbyggnad av det lokala 
gång- och cykelvägnätet föreslås till skolor, större arbetsplatser, kollektivtrafik 
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och service. Utbyggnad av det lokala gång- och cykelvägnätet avser också 
koppla rekreationsområden och kustnära målpunkter.  

 
För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och för att minska 
upplevelsen av riksväg 76 som barriär föreslås en översyn av korsningspunkter 
vad gäller hastighet, hastighetssäkrande åtgärder samt över- och undergångar. 
Gävlevägen föreslås omvandlas från väg till stadsgata med 40 km/h mellan 
Vallvägen och Nygatan om området vid Bodaån bebyggs med nya bostäder.  

 
Vägar för busstrafiken utvecklas så att de bättre knyter ihop olika målpunkter 
som station, centrum och skolor. En ny bussterminal föreslås i anslutning till 
tågstationen. Detta för att centrumhållplatsen inte är lämplig som byteshållplats 
då Ågatan är för trång för flera bussar på platsen samtidigt. 

 
Natur och rekreation 
 

Kommunens grön- och blåstruktur besitter viktiga kvaliteter. Dessa kvaliteter 
ska utvecklas för att öka den biologiska mångfald och tillgången till rekreation. 
En stadspark (Järnvägsparken) föreslås mellan Skutskärs station och centrum 
samt en stadspark mellan centrum och Bodaån. Stadsparkerna bör vara 
mångfunktionella, det vill säga ha ett varierat innehåll som tilltalar många olika 
målgrupper.  

 
Bodaån och Dalälven bör tillgängliggöras för rekreation och ekoturism. 
Exempelvis kan fiske, kanotpaddling och badplatser anordnas längs vattnet. Via 
föreslagna broar från Skutskärs centrum kan fler vattennära målpunkter längs 
Dalälvens kustlinje nås inom gång- och cykelavstånd.  
 
I parkområdet vid Bodaån, från kyrkan i norr till Holmarna i söder, bör det 
finnas möjlighet till vattenkontakt genom bryggor och mindre båthus. Det ska 
även finnas trädplanteringar, lekplats med lekredskap för barn i olika åldrar, en 
större öppen gräsyta för picknick, lekar och bollspel, blomsterplanteringar, gott 
om sittplatser och slingriga grusgångar. Det är viktigt att plantera träd av 
varierande sorter som speglar årstidsväxlingarna, ger skugga och skapar 
rumslighet i parken. God belysning är viktigt för den upplevda tryggheten. 
Parken ska ha en tydlig koppling till centrum och avskärmning mot väg 76.   

 
Parken vid Skutskärs station bör utvecklas till ett park- och strövområde. Dess 
lokalisering invid järnvägsstationen innebär goda förutsättningar för att bli en 
attraktiv mötesplats antingen för bostadsnära rekreation eller för den väntande 
tågresenären. Parken bör inrymma platser för olika aktiviteter, sittplatser, inslag 
av vatten och variationsrik vegetation samt stigar och gångstråk. De stråk som 
leder mot centrum bör tydliggöras med skyltning eller genom medveten 
gestaltning av mer urban karaktär. God belysning är viktigt för den upplevda 
tryggheten i parken och kring stationsområdet. Ljussättning och 
identitetsskapande skulpturer kan användas för att göra parken till en tydlig 
entré till Skutskär. 
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Sambanden mellan parkerna och omkringliggande natur- och 
rekreationsområden förstärks genom gröna trädplanterade stråk. Längs 
Dalälvens kust föreslås befintligt promenadstråk utvecklas. Gröna länkar har 
pekats ut vilka innebär att gröna spridningssamband ska bevaras och förstärkas. 
Befintligt grönområde i Rotskär bevaras och utvecklas med flera platser att 
mötas och skyddas genom bildande av naturreservat. 

 
Entréer till tätortsnära natur- och rekreationsområden förtydligas genom 
information, visuella kopplingar med mera. Vid entréerna kan utomhusgym och 
spontanidrottsplatser vara aktuella.  

 
Mötesplatser/målpunkter 
 

Entrén till Skutskär från tågstationen (S1) bör tydliggöras då den utgör en viktig 
målpunkt för boende och besökare. Stationshus, turistinformation eller annan 
service är positivt för att stationsområdet ska användas som mötesplats. 
Stationsområdet tillsammans med järnvägsparken bör integreras och 
tillsammans utgöra entrén till Skutskär. 
 
Befintliga mötesplatser utvecklas och nya centrala inkluderande urbana, gröna 
och blå mötesplatser skapas där stråk möts. Mötesplatserna ska ha en tydlig 
identitet och kopplas samman med väldefinierade stråk. Mötesplatserna bör 
möjliggöra spontana möten och aktiviteter.  
 
I mark- och vattenanvändningskartan pekas två områden ut för utveckling av 
näringsliv och turism. Dessa platser är småbåtshamnen i Älvskär (S5) samt 
Holmarna (S7). Båda platserna är viktiga för turismen i Skutskär och har fina 
utvecklingsmöjligheter.  
 
Vattenanvändningen i Skutskär beskrivs i avsnitt 2.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

152



Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, Utställningshandling, 2019-09-17

 

45 
 
 

2.3.4.3 Älvkarleby 
Karta till detta avsnitt finns på sida 3 -  
 
Beskrivning 
 
Älvkarleby besitter unika kultur- och naturkvalitéer. Samhället har vuxit fram och utvecklats 
utifrån platsens naturgeografiska förutsättningar och tätortens hjärta finns på den plats där 
man historiskt och idag nyttjar vattenkraften. Älvkarleby är uppdelad i sin struktur och 
bebyggelsetyngdpunkten finns i samhället öster om Älven, som också är topografiskt högt 
lokaliserade. Parallellt med bebyggelsen löper Dalälven med sin ständiga närvaro, 
Älvkarlebys tågstation är lokaliserad i den västra delen av samhället.  
 
Utvecklingsidé och markanvändning 
 
Älvkarlebys framtida utveckling tar sin utgångspunkt i platsens närhet till älven och naturen. 
Fokus ligger på att stärka och tillgängliggöra Kvarnskogen samt kommunens kulturella 
centrum som finns lokaliserad vid Laxön och Älvkarlebys kraftverk genom fler tydliga 
kopplingar.  

Bebyggelseutveckling 

Den framtida bebyggelseutvecklingen föreslås ske genom nya 
bebyggelseområden samt komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse 
och till den lokala och regionala busstrafiken.  

 
I Älvkarlebys centrala delar föreslås att nya bostäder uppförs med lokaler i 
bottenvåningarna. Öster om Östanåvägen (Ä1 och Ä3) i anslutning till befintliga 
bostäder föreslås två utbyggnadsområden med medeltät blandad 
stadsbebyggelse.  
 
För att knyta ihop bebyggelsen längs Västanån föreslås ett nytt större 
utbyggnadsområde (Ä2). Området består till stora delar av produktionsskog och 
omfattas i vissa delar av strandskyddat område. Områdets karaktär medför dock 
att några särskilda skäl enligt 7 kap. 18c § MB kan uppfyllas varpå upphävandet 
av strandskyddet kan beviljas i samband med framtagande av ny detaljplan för 
området. 
 
Ett område som redan är under uppbyggnad, Nybogård, pekas också ut som 
prioriterat utbyggnadsområde (Ä5) i planen. Utöver dessa pekas även området 
kring Östangård (Ä4) ut som ett utbyggnadsområde. Totalt föreslås cirka 400 
nya bostäder i Älvkarleby. 

 
Ett nytt industriområde (Ä6) föreslås sydost om Älvkarleby i anslutning till 
befintligt verksamhetsområde och till goda kommunikationer vid riksväg 76 
samt länsväg 291. På så sätt kan befintlig infrastruktur nyttjas. 
Vattenkraftverkets markanvändning bekräftas och ges möjlighet att utvecklas.  
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 Vattenfall Research and Development centre pekas ut som utvecklingsområde 
(Ä8) i enlighet med redan gällande detaljplan för området. Detta medför att 
Upplandsleden bör flyttas längre österut enligt föreslagen sträckning i 
markanvändningskarta och gällande detaljplan för området.  

 
Stråk 

Gång- och cykelnätet föreslås kompletteras inom Älvkarleby tätort längs 
Sandvägen, Gärdesvägen, Brännmovägen, Västanåvägen och Älvkarleövägen. 
Det lokala gång- och cykelvägnätet kopplas till Upplandsleden och till det 
föreslagna regionala gång- och cykelstråket längs riksväg 76 och länsväg 291. 
Trafikverket utreder tre alternativ mellan Älvkarleby och Skutskär som också 
har varit ute på remiss. 

Natur och rekreation 

Grönstrukturen i Älvkarleby föreslås kopplas samman med omgivande natur 
genom gröna stråk i nord-sydlig riktning. Översiktsplanen föreslår att området 
direkt norr om Sörgärdets skola, som är en central plats, utvecklas till en 
naturlig mötesplats genom exempelvis utegym, parkbänkar och hinderbana. 
 
I övrigt är det viktigt att bibehålla de redan befintliga gröna länkarna samt 
utveckla nya enligt förslagen i markanvändningskartan för Älvkarleby. De gröna 
länkarna är viktiga stråk för både människor, växter och djur.  

 
Mötesplatser/målpunkter 
 

Precis som övriga stationsområden i kommunen pekas även Älvkarleby station 
(Ä9) ut som ett utvecklingsområde. Utvecklingen kan bestå av fler 
parkeringsplatser för cykel och bil, ökad tillgänglighet, längre perronger, 
snabbladdstationer för elbilar, med mera.  
 
Ett område pekas ut för utveckling av näringsliv. Detta är handelsträdgården 
(Ä7). I övrigt pekas följande område ut som redan befintliga områden för 
näringsliv och turism: Campingen i norra delen av Älvkarleby, sportfiskecenter, 
Turist- och konferenshotellet och Laxön. Utpekandet av befintliga verksamheter 
i kartan har för avsikt att stärka den redan pågående användningen.  
 
Vattenanvändningen i Älvkarleby beskrivs i avsnitt 2.4. 
LIS-områden i Älvkarleby beskrivs i avsnitt 2.5. 
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2.3.4.4 Älvkarleö 
Karta till detta avsnitt finns på sida 5 -  
 
Beskrivning  
 
Älvkarleö bruk anlades år 1659 av Claes Depken och David Leijel. Tidigare fanns på platsen 
två gårdar, en skvaltkvarn och ett vrakhus för laxfångst. Smide av skeppsankaren hade stor 
betydelse för brukets utveckling. I mitten av 1800-talet bestod bruket av två hamrar, stålugn, 
tre spikhamrar, mjölkvarn och sågverk. En del av bebyggelsestrukturen finns kvar att avläsa 
även om många bostäder och ekonomibyggnader har ersatts. Herrgårdsanläggningen 
uppfördes ursprungligen år 1770. Lanforsens kraftverk etablerades på 1930-talet. Ny 
bostadsbebyggelse har tillkommit vid Klockargärdsvägen och Falludden.  
 
Älvkarleö besitter höga historiska värden och kulturmiljövärden som bör beaktas vid 
kommande utveckling. Detaljplaner eller områdesbestämmelser med syfte att skydda miljön 
har tidigare upprättats för Älvkarleö. En utvidgning av befintligt verksamhetsområde på 
Älvkarleö skulle riskera komma i konflikt med natur- och kulturmiljövärden. 
 
Utvecklingsidé och markanvändning 
 
Bebyggelseutveckling 
 

Ny bebyggelse föreslås i anslutning till järnvägsstationen (Ä10) med god 
tillgänglighet till den spårbundna trafiken samt till Älvkarlebys kulturella centra. 
I Älvkarleö föreslås cirka 100 nya bostäder inom redan gällande 
detaljplaneområden, utpekade LIS-områden samt nya utbyggnadsområden.  
 
Den omslutande naturen är en viktig komponent i Älvkarleös fysiska miljö. Det 
är således viktigt att värna om de gröna länkarna som slingrar sig fram mellan 
den utspridda bebyggelsen på orten.  
 
 

Stråk 

Gång- och cykelnätet i Älvkarleö är viktigt att förbättra. Älvkarleöborna och 
besökare till Älvkarleö har med närheten till tågstationen mycket fina 
förutsättningar för att minska bilåkandet. I Älvkarleö finns därför en prioriterad 
utbyggnad av gång- och cykelstråk. 

 
Mötesplatser/målpunkter 
 

Badplatsen vid Nygård är en viktig mötesplats i Älvkarleby. Denna badplats 
föreslås utvecklas och omfattas även av LIS-område för att möjliggöra åtgärder 
som kräver strandskyddsdispens (LISÄ5). 
 
Vattenanvändningen i Älvkarleö beskrivs i avsnitt 2.4. 
LIS-områden i Älvkarleö beskrivs i avsnitt 2.5. 
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2.3.4.5 Marma 
Karta till detta avsnitt finns på sida 4 -  
 
Beskrivning 
Marma samhälle utvecklades starkt med tillkomst av järnväg under 1800-talets andra hälft. 
Med tillkomst av pendeltågstrafik och ny motorväg till Uppsala följde en ny expansionstid. 
Storfjärden och vida strövområden erbjuder rika naturupplevelser. Marma stationssamhälle är 
en småstadsidyll vid en sjöstrand. Marma skjutfält sydöst om orten innebär tillsammans med 
järnväg och länsväg 291 en stark begränsning för utveckling av bebyggelse. Länsvägen utgör 
en barriär som försvårar tillgängligheten mellan samhället och Storfjärden.  
 
Utvecklingsidé och markanvändning  
 
Bebyggelseutveckling  

I Marma föreslås cirka 250 nya bostäder. Ny bebyggelse ska främst ske i LIS-
område mellan Marma och Marma by. Inom Marma tätort föreslås 
komplettering av redan befintlig bebyggelse där gällande detaljplaner möjliggör 
för detta. I de centrala delarna föreslås en blandad gles bebyggelse med bostäder 
och möjlighet till lokaler. 

 
Eftersom det finns begränsade möjligheter för ny bebyggelse i Marma på grund 
av skjutfältet föreslås ett nytt utbyggnadsområde sydväst om Marma (LISM3). 
Här föreslås gles bebyggelse bestående av villor, radhus samt kedjehus samt 
vidare utveckling av turism. Utvecklingen av området ska föregås av 
detaljplaneläggning och i planarbetet behöver hänsyn tas till strandskydd, 
riksintresse för friluftsliv samt Upplandsleden. 
 

Stråk 
 

Länsväg 291 föreslås hastighetssänkas till 30 km/h inom Marma tätort med en 
trafiksäker och trygg övergång mellan bebyggelsen och Storfjärden. En gång- 
och cykelbana föreslås längs länsvägen inom tätorten och norrut mot 
Älvkarleby. Stråket mellan stationen, via Marma tätort ner till Storfjärden 
föreslås förstärkas och kompletteras med gång- och cykelbana. På detta sätt 
prioriteras oskyddade trafikanter och barn och unga får större möjligheter att 
röra sig fritt till olika målpunkter inom orten och till andra orter.  
 
Marma station (M2) föreslås utvecklas med fler parkeringar för cykel och bil 
samt förlängda perronger för att kunna ta emot längre tågset. Vid stationen 
föreslås också uppförande av snabbladdstationer för elbilar. 
 

Natur och rekreation 

Längs Storfjärden föreslås utveckling av ett rekreativt grönt stråk som kopplar 
samman motionsslingan, centrala delar av Marma samt det södra 
utbyggnadsområdet. Badplatsen och museet föreslås utvecklas och 
spontanidrottsplats, småbåtshamn, restaurang bör tillkomma. 
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Två gröna länkar föreslås i öst-västlig riktning i norra och södra delen av Marma 
för att möjliggöra spridningskorridorer för växt- och djurliv. 
 
I Marma föreslås, precis som i Älvkarleby, en flytt av Upplandsleden så att hela 
leden löper utanför planerat utbyggnadsområde. Alternativet till detta är att 
Upplandsleden löper genom nytt bostadsområde i samma sträckning som den 
föreslagna gröna länken.  

   
Då Marma utgör porten in i Älvkarleby kommun föreslås en upprustning av 
entrén genom åtgärder som välkomnar och informerar besökaren. 
 
Vattenanvändningen i Älvkarleö beskrivs i avsnitt 2.4. 
LIS-områden i Älvkarleö beskrivs i avsnitt 2.5. 

 
Mötesplatser/målpunkter 
 

Mellan de utpekade LIS-områden LISM1 och LISM2 pekas ett område ut för 
utveckling av näringsliv och turism (M1). Här föreslås åtgärder som kan stärka 
området kring badplatsen. 
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2.3.5 Utvecklingsorter 
 
Utveckling föreslås utöver i de prioriterade utvecklingsorterna även i utvecklingsorterna 
Långsand, Gårdskär, Tegelbruket, Högmo, Överboda, Västanån och Östanån. 
 
2.3.5.1 Långsand 
Karta till detta avsnitt finns på sida 7 - Markanvändning  
 
Beskrivning 
 
Långsand är geografiskt lokaliserat i den norra delen av kommunen vid kusten. Långsand 
utgörs främst av fritidshusbebyggelse från 1960-talet samt äldre bebyggelse i Gamla 
Långsand från 1700-talet och framåt. Det är attraktivt med sitt läge vid en vacker kust, en 
småbåtshamn och med badstränder. Stranden har lämnats oexploaterad som en värdefull 
resurs för en bred allmänhet och rörligt friluftsliv. Bebyggelsen har sedan länge alltmer 
utvecklats till permanenta bostäder. Befolkningen i Långsand har historiskt i huvudsak 
försörjt sig på jordbruk, skogsbruk och fiske.   
 
Utvecklingsidé 
 
Översiktsplanen föreslår en utveckling med ny gles bebyggelse för att bevara goda 
förutsättningar för växt- och djurliv samt det rörliga friluftslivet och bibehålla områdets gröna 
karaktär. Ny bebyggelse om cirka 70 bostäder föreslås väster och öster om Långsand. Viss 
förtätning kan även ske inom befintlig bebyggelsestruktur.  Det är viktigt att den framtida 
bebyggelseutvecklingen sker med bibehållen karaktär av gruppvis bebyggelse med grönska 
emellan.  
 
Flera nord-sydliga gröna kopplingar föreslås för att möjliggöra spridningskorridorer för växt- 
och djurliv och för allmänhetens tillgänglighet till grönområden och strandområden. Några av 
de gröna kopplingarna utgörs av vattendrag och fuktstråk.    
 
Nybyggnation kräver noga hänsynstaganden till kultur- och naturvärden och även till 
översvämningsrisker. En utbyggnad av Långsand kan öka underlag för utveckling av service i 
samhället. Viss kompletterande service ges utrymme att utvecklas inom föreslagen gles 
bebyggelse. En gång-och cykelbana föreslås längs länsvägen inom Långsands tätort. 
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2.3.5.2 Gårdskär 
Karta till detta avsnitt finns på sida 8 - Markanvändning  
 
Beskrivning  
 
Gårdskär är geografiskt lokaliserat i den nordöstra delen av kommunen vid kusten. Gårdskär 
har i första hand utvecklats i förbindelser över vattnet med sydligare kustområden i Roslagen. 
Till Gårdskär räknas Kilarna, Tisboda, Snåret, Tamsberg, Gårdskärs fiskehamn, Fårskär och 
Skeppsholm.  Gårdskär hörde ända till 1500-talets slut till Västlands socken och bestod av 12 
gårdar, ett torp och en utjord. Gårdskär bestod av flera små gårdsklungor med olika namn. 
Industrialiseringen genererade en tydlig riktning mot fiskenäringen. På 1950-talet förtätas 
Gårdskär i första hand i området mellan Västerbodana och Berget. På 1980  talet planlades 
och exploaterades området Byggvägen.  Gårdskär har kvar sin bebyggelsekaraktär av klungby 
och omges av ett än idag brukat landskap. Odlingslandskapet kring Gårdskär är ett av få 
kvarvarande ställen i kommunen som kontinuerligt har brukats.  
 
Utvecklingsidé  
 
Översiktsplanen föreslår en fortsatt utveckling av Gårdskär med gles bebyggelse genom 
förtätning med cirka 30 bostäder inom redan planlagda områden. Ny bebyggelse ska 
tillkomma med hänsyn till Gårdskärs speciella klungbystruktur. Vid nybyggnation krävs noga 
hänsynstaganden till betydande kultur- och naturvärden. Odlingslandskapet i Gårdskär är 
unikt i kommunen och bevaras, utvecklas och förvaltas genom fortsatt hävd. Ny bebyggelse 
bör inte tillkomma på odlingsbar mark. En utbyggnad av Gårdskär kan öka underlag för 
utveckling av service i samhället. Viss kompletterande service ges utrymme att utvecklas 
inom föreslagen gles bebyggelse. En gång-och cykelbana föreslås längs länsvägen inom 
Gårdskärs tätort. 
 
Vid Harsudden, öster om Fårskär, föreslås en ny kommunal badplats då det befintliga 
Stigenbergsbadet inte längre är lämplig som badplats på grund av försämrad badvattenkvalitet 
som ett resultat av landhöjningen. Vid Harsudden finns inte samma problematik. 
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2.3.5.3 Tegelbruket, Högmo, Överboda, Västanån och Östanån  
Karta till detta avsnitt finns på sida 6 - Markanvändning  
 
Inom Tegelbruket, Högmo, Överboda, Västanån och Östanån föreslås cirka 100 nya bostäder.  
 
Beskrivning Tegelbruket 
 
Tegelbruket är lokaliserat centralt i Älvkarleby kommun mellan Skutskär och Älvkarleby 
invid Dalälven. Tegelbruket var tidigare betesmarker för den historiska radbyn och senare 
bosättningar i Älvkarleby. Här finns ett knappt fyrtiotal bostäder, mestadels från1900-talets 
första hälft. De gamla betes- och ängsmarkerna hotas av beskogning.  
 
Utvecklingsidé Tegelbruket  
 
Med närhet till älven och med ett vackert landskap är området attraktivt för boende trots visst 
avstånd till kollektiva kommunikationer och service. I jämnhöjd med marker där 
brukshundklubben huserar finns ett större låglänt parti vid vattnet som ger utmärkta 
möjligheter till bad- och småbåtsliv. Bebyggelse i detta område skulle med god planering 
kunna bidra till att ett värdefullt parti av älven blev mera tillgängligt.  De öppna områdena 
runt det gamla ålderdomshemmet är angelägna att bevara, förvalta och utveckla med fortsatt 
hävd. Ett område runt Stig Dagermans uppväxtgård bör undantas från bebyggelseutveckling 
med hänsyn till både gårdens kulturhistoria och till etablerad hästhållning.  
 
Beskrivning Högmo  
 
Högmo är en mindre by framvuxen kring ett torp utflyttat från Älvkarleby i samband med 
skiftesreform.  
 
Utvecklingsidé Högmo 
 
Kompletteringar i Högmo bör ske mycket restriktivt och eventuella nya byggnader måste i 
skala, volymuppdelning, material och utformning i övrigt anpassas väl till kulturmiljön. Kring 
denna finns också skäl att bibehålla en buffert mot ny bebyggelse i form av grönområden. 
Utrymme finns på båda sidor om Gårdskärsvägen för småskalig komplettering av 
bebyggelsen. 
 
Beskrivning Västanån och Östanån 
 
Västanån och Östanån har successivt växt fram och merparten av bebyggelsen är äldre. 
Västanån har successivt utvecklats till ett av kommunens områden för hästhållning.  
En stor del av bebyggelsen kring Östanåvägen från Gärdesvägen och fram till Brännmovägen 
kan betecknas som det historiska Älvkarleby och är småskalig med stora kulturvärden. 
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Utvecklingsidé Västanån och Östanån 
 
Exploatering av Västanån ska ske med hänsyn till landskapets karaktär. Gles bebyggelse 
föreslås över ett större område utmed Västanån. Det är angeläget att landskapets öppna 
karaktär bibehålls, bereda rum för hästhållning och andra lämpliga komplement på 
landsbygden.  
Den småskaliga historiska bebyggelsen utmed Östanåvägen bör åtskiljas från ny med en 
buffertzon. 
 
Beskrivning Överboda 
 
Överboda är en by öster om Skutskärs tätort. Stranden i Överboda är sedan länge exploaterad 
med en tydlig skärgårdskaraktär. Stranden är brant och erbjuder på få ställen nära tillträde till 
vattnet. 
 
Utvecklingsidé Överboda 
 
Området kan bli mera tillgängligt genom anläggning av en gång- och cykelväg som kan 
förbinda riksvägsbron med hängbron. Hästar hålls i alla kommundelar med viss koncentration 
i bland annat Tegelbruket-Östanån och Överboda. Utveckling av området kan ske genom 
förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur. En exploatering kan binda ihop Överboda med 
Ytterboda. Gällande detaljplan för området medger anläggning av mindre småbåtshamn. Tack 
vare hängbron är tillgängligheten för cyklister och fotgängare till Skutskärs centralare delar 
väldigt god. 
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2.3.6 Landsbygden 
 
Älvkarleby kommun har ett varierande och kontrastrikt landskap med älven, havet, kusten, 
åsen samt odlingslandskap och vill ha en levande landsbygd där människor kan bo och verka. 
Landsbygden och tätorten är beroende av varandra och utgör en helhet. För att skapa en 
långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling på landsbygden bör följande prioriteringar och 
riktlinjer följas: 
 

 Anläggningar som gynnar turism och friluftsliv, areella näringar och annan 
landsbygdsutveckling bör prioriteras. Anläggningar bör undvikas i närheten av 
värdefulla naturområden som är känsliga för störningar.  

 Kopplingar till omkringliggande bebyggelseområden, servicefunktioner, natur- och 
kulturmiljöer samt områden för rekreation och friluftslivet ska beaktas vid 
bebyggelseutveckling. 

 På landsbygden ska pågående markanvändning fortgå om inget annat anges i karta 
eller text. Enstaka bostadshus kan prövas genom förhandsbesked och bygglov förutsatt 
att VA-försörjningen säkerställs. I annat fall regleras bebyggelse och anläggningar 
genom detaljplan. 

 Lokalisera tillkommande bebyggelse intill befintliga bystrukturer och husgrupper. 
Anpassa bebyggelsen till befintlig bebyggelse, vägar, topografi, vegetation och vatten 
samt bevara landskapsbilden och kulturmiljövärden genom en medveten placering och 
skala. 

 Bygg vidare på det historiska mönstret. Anpassa ny bebyggelse till befintligt 
bebyggelsemönster och dess täthet. Ny bebyggelse bör inte placeras så att byar växer 
ihop eller där det stör ett värdefullt landskapsparti.  

 Undvik iögonfallande placeringar i öppna landskap. Ta stöd av rumsbildande element 
såsom skogsbryn, sluttningar eller platser med markerad terräng för att få bebyggelsen 
att bättre smälta in i landskapet. Bebyggelsen ska upplevas vara en självklar del av 
dess omgivning. 

 Ny bebyggelse ska placeras med hänsyn till det öppna landskapet och utblickar ska 
bevaras. Bebyggelse på brukningsvärd åkermark bör undvikas. 

 Anpassa ny bebyggelse efter platsens speciella och värdeskapande förutsättningar. 
Bevara naturliga nivåskillnader och undvik markarbeten. Bevara träd och annan 
vegetation som bebyggelsen kan integreras i och omslutas av. 

 Ta hänsyn till den lokala byggnadstraditionen vad gäller utformning av ny bebyggelse, 
tillbyggnader eller förändring av befintlig bebyggelse. Bebyggelsens utformning 
avseende form, detaljer, materialval och färgsättning har betydelse för hur den nya 
bebyggelsen upplevs och passar in på landsbygden. 
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2.3.7 Jordbruksmark/åkermark  
 
Ökad livsmedelsproduktion, tillväxt och hållbar utveckling i hela landet är några av målen i 
en ny nationell strategi. Jordbruksmarken har stor betydelse för möjligheterna till 
livsmedelsförsörjning och kan potentiellt också bidra med biobränsle. Sett i ett långsiktigt 
perspektiv utgör Älvkarlebys jordbruksmark en del av hela regionens behov av försörjning 
och kretslopp. I ett globalt perspektiv finns ett starkt behov av att minska städernas 
transportberoende, vilket pekar mot en framtid med större andel lokal odling och lokala 
kretslopp. De tätortsnära jordbruken får då en särskilt viktig roll. Jordbruksmarkerna har 
också stor betydelse för upplevelsevärden för rekreation och för kulturmiljövärdena. 
Översiktsplanen för Älvkarleby kommun har ett restriktivt förhållningssätt till 
ianspråktagande av åkermark och försöker genom föreslagen markanvändning skapa 
förutsättningar för en levande och livsmedelsproducerande landsbygd. 
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2.4 Vattenanvändning
- 

 
 
I följande avsnitt beskrivs utvecklingen av vattenanvändningen i Älvkarleby kommun. Detta 
innefattar maritima näringar, infrastruktur, stråk och viktiga åtgärder för att utveckla och 
bibehålla de värden som älven och kusten besitter. I kommunens översiktsplaner ska de inre 
vattenområdena ingå. Territorialhavet ska ingå i både nationella havsplaner och kommunala 
översiktsplaner.  
 

 
 
2.4.1 Förslag för vattenområden 
 
Utvecklingsområden  
 
I kartan pekas flera områden ut som utvecklingsområden för vattenanvändning. Varje område 
kan täcka in flera utvecklingsförslag och dessa beskrivs nedan.  
 
I Skutskär pekas hela Bodaån ut som utvecklingsområdet V1. Bodaån erbjuder många fina 
möjligheter för uppförande av båthus och bryggor som historiskt sett varit en naturlig del av 
Bodaån. Dessa byggnationer skall dock föregås av detaljplaneläggning för att pröva 
lämpligheten ytterligare. I planeringen av dessa är det viktigt att bevara spridningskorridorer 
från vatten till grönområden för djur och växter.  
 
På norra Västanån finns utvecklingsområdet V2. Område V2 ligger vid golfbanan och här 
föreslås utveckling av fler bryggor som kan inrymma gästplatser för både övernattande 
båtgäster samt matgäster till restaurangen. 
 
Område V3 ligger vid Älvkarleby camping. Här föreslås en utveckling av småbåtshamn med 
både gästplatser och permanenta båtplatser. Till detta föreslås också en ny badplats. Dessa ska 
föregås av detaljplaneläggning.   
 
I Marma finns utvecklingsområdet V4. Här föreslås förutom utvecklingen av båtplatser och 
badplats även utveckling av landskapsbilden. I viken finns två luftburna kraftledningar som 
har negativ påverkan på landskapbilden. När möjligheten ges bör dessa kraftledningar 
sjökabelförläggas eller markkabelförläggas öster om viken. 
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Området V5 omfattar både småbåtshamnen i Långsand samt badplatsen Blåsut. En vacker 
plats som fyller flera funktioner. Småbåtshamnen ligger relativt skyddad och kan med 
utveckling användas som både turisthamn och nödhamn.  
 
Norr om Gårdskär finns områdena V6 och V7. V6 är den nyligen uppförda naturhamnen vid 
Hällörarna. Här finns goda möjligheter för ytterligare utveckling. Hällörarna är en naturhamn 
som skyddar vid dåliga förhållanden och kan därför användas som nödhamn.  
 
Området V7 är Gårdskärs mycket välbevarade fiskehamn. Denna plats kan utvecklas 
ytterligare för att stärka de redan befintliga kulturmiljövärden som finns i området. 
 
Dricksvattenförsörjning  
 
VA-utbyggnad  
 
I södra Skutskär (S9), vid Mon, föreslås ett nytt vattenverk. Detta för att skapa en redundans 
för dricksvatten i både Älvkarleby kommun och Gävle kommun. Dricksvattnet framställs från 
grundvatten från Uppsalaåsen samt ytvatten från Dalälven. Detta medför att delar av marken 
mellan vattenverket och Dalälven behöver vara tillgänglig för ledningsdragningar och teknisk 
utrustning.  
 
Vattenskyddsområden 
 
I samband med uppförandet av nya vattenverket kommer också ett nytt vattenskyddsområde 
att inrättas vid Mon, söder om Skutskär. Detta vattenskyddsområde kommer att omfatta 
skogsområdet mellan Skutskär och Älvkarleby på västra sidan av Dalälven och kommer även 
att omfatta Södra industriområdet i Skutskär. Detta kommer att medföra vissa restriktioner för 
de verksamheter som finns i området idag. Uppförandet av vattenskyddsområdet är viktigt för 
att säkra den framtida tillgången till dricksvatten i både Älvkarleby kommun och Gävle 
kommun.   
 
Föroreningsrisker  
 
För att skydda kommunens dricksvatten från föroreningsrisker föreslås ett nytt industriområde 
i Bultbo, i västra Skutskär. Bultbo ligger väl avskilt från Uppsalaåsen och ligger inte inom 
tillrinningsområdet till magasinet. Detta innebär att industrier och miljöfarliga verksamheter 
som utgör risk för grundvattnet idag kan flyttas till en plats som inte är förenat med någon 
känd risk.  
De miljöfarliga verksamheter som fortsatt ska ligga kvar inom tillrinningsområdet till åsen 
kommer behöva tillstånd för detta i samband med inrättandet av nytt vattenskyddsområde vid 
Mon. 
 
Saltvatteninträngning  
 
Längs med hela kuststräckan och cirka 200 meter upp på land föreligger risk för 
saltvatteninträngning. Detta medför att enskilda dricksvattenslösningar i dessa riskområden 
bör prövas mer detaljerat i handläggningen. 
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Transportinfrastruktur  
 
Hamnar  
 
I kommunen finns en djuphamn och denna är placerad vid Stora Ensos industriområde i 
Skutskär. Djuphamnen har en stor utvecklingspotential och har mycket goda anslutningar med 
både stickspår från Ostkustbanan och riksväg 76 förbipasserande utanför industriområdet. 
Kommunen föreslår därför en utveckling av djuphamnen för att i framtiden möjliggöra för 
mer godstransporter via Skutskär och Älvkarleby kommun. 
 
Sjöfart  
 
I vattenanvändingskartan visas olika typer av farleder och leder för båttrafik. Den farleden 
som gör mest anspråk på vattenområdet är farleden för godstransporter. Kommunen föreslår 
ingen användning som hamnar i konflikt med denna farledssträckning.   
 
För turistnäringen pekas inre och yttre farleder ut i vattenanvändningskartan. Dessa farleder är 
kopplade till noder och utvecklingsområden för att fler fritidsbåtar ska hitta in i Dalälven. För 
att möjliggöra för detta kan kommunen arbeta mer med marknadsföring då det redan finns 
fina förutsättningar som redovisas i form av noder. Läs mer om detta i nästa avsnitt om 
farleder och noder.  
 
Farleder och noder  
 
Älvkarleby kommun har varit med i ett KOMPIS-projekt tillsammans med 
kustkommunerna i Gävleborgs och Uppsala län, från Nordanstig i norr till Östhammar i 
söder. Hav- och Vattenmyndigheten har bidragit med medel, genom Länsstyrelserna i 
Gävleborg och Uppsala, med syftet att kommunerna ska kunna ta fram underlag till 
kust- och havsplanering då kommunernas översiktsplaner kommer att överlappa de 
statliga havsplaner som tas fram.  
 
I KOMPIS-projektet har farleder kartlagts. Därför finns det nu en regional farled (blå 
sträckning) från Härnösand i norr till Hallstavik i söder. Inre farleder (röda sträckningar) 
har också kartlagts. De farleder som har tagits med har kommunerna ansett vara särskilt 
viktiga som länkar till den regionala farleden, men är också viktiga ur ett lokalt 
perspektiv. De inre farlederna leder till befintliga målpunkter eller målpunkter som kan 
utvecklas för båtliv och besöksnäring (svarta punkter). 
 
Resultatet av detta KOMPIS-projektet har skapat möjligheter att utveckla fler noder 
inom kommunen för turism och besöksnäringen mer utförligt, då både farleden och 
noderna från KOMPIS-projektet kan locka till sig fler besökare. Om alla kommuner 
längs kusten gemensamt arbetar med att utveckla noderna kommer den regionala 
farleden blir enklare att trafikera med båtar. 
 
Utöver de noder som lyfts fram i projektet vill kommun också möjliggöra utveckling av 
Älvkarleby camping och Älvkarleby golfklubb. 
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Det finns stor efterfrågan på fler båtplatser i kommunen. Regionalt och 
mellankommunalt har båtturism och besöksnäringar kopplat till kust och hav en stor 
potential om prickningar, sjökort och gästhamnar kan utvecklas vidare i kommunen.  
 
Skutskärs båtklubb har erhållit stöd i form av LEADER-medel för anläggandet av en 
latrintömningsanläggning. För att kunna realisera arbetet med utökning av båtplatser 
och önskvärt prickningsarbete av farleder, kommer mer LEADER-medel att sökas av 
både Skutskärs båtklubb och Älvkarleby båtklubb.  Älvkarleby kommun ger idag bidrag 
till arbetet med prickning. 
 
Teknisk infrastruktur  
 
VA-ledningar  
 
I kommunen finns ett väl utbyggt VA-nät. Den framtida utvecklingen föreslås ske i anslutning 
till redan utbyggd infrastruktur såsom vägar, elanslutningar och kommunalt VA.  
I samband med uppförande av nytt vattenverk i Skutskär kommer nya ledningar mellan 
vattenverket, infiltrationsbassänger och Dalälven att behöva byggas ut. Framtida utveckling 
av bostäder och andra användningssätt ska inte hamna i konflikt med denna VA-utbyggnad.  
 
Sjökabel 
 
I kommunen finns vattenområden med sjökabel. I Marma är förhoppningen att de luftburna 
ledningarna i viken även de kommer att sjökabelförläggas för att ge en positiv påverkan på 
landskapsbilden.  
Någonstans vid kommunens kustlinje finns också möjlighet att ny större sjökabel kan komma 
att förläggas. Detta kan bli aktuellt vid en framtida utbyggnad av det energiutvinningsområde 
(Ef) som pekas ut i kommunens vattenanvändningskarta. 
 
Maritima näringar  
 
Yrkesfiske  
 
Hela kommunens kustområde omfattas av riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kap. 5 § 
Miljöbalken. Kommunen föreslår ingen användning som hamnar i konflikt med detta 
riksintresse eller åtgärder som negativt kan påverka detta riksintresse. 
 
Besöksnäring 
 
I kommunen föreslås utökning och förbättringar av bryggor vid viktiga turistmål, noder och 
befintliga småbåtshamnar. Utpekade platser för detta är Bodaån (V1), Älvkarleby golfklubb 
(V2), Älvkarleby camping/Sandören (V3), Marmaviken (V4), Långsands båthamn/Blåsut 
(V5), Hällörarna (V6) samt Gårdskär fiskehamn (V7), Älvskärs båthamn (S5) samt Holmarna 
(S7). 
 
I Bodaån (V1) finns många möjligheter till utökning av bryggor. Befintliga bryggor som idag 
är planstridiga bör, på de platser där bryggorna är lämpligt placerade, legaliseras genom 
planändringar.  
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Det är också viktigt att poängtera att många områden i Bodaån inte är lämpliga för bryggor. 
Detaljplaner som medför restriktioner för bryggor ska omprövas och på så sätt tillgängliggöra 
centrala Skutskär via vattenvägen. Det finns också flera platser längs älvrummet som är 
lämpliga för nya bryggor.  
 
Befintliga bryggor i blivande naturreservat bör genom naturreservatsföreskrifter säkerställas 
så bryggorna även i framtiden har rätt till pågående användning.   
 
Havsbaserad energiproduktion  
 
I enlighet med Hav- och Vattenmyndighetens havsplan för Bottenviken pekas ett större 
område ut för havsbaserad energiproduktion i kommunen. Detta område ligger ute på 
Finngrundets västra bank och berör både Gävle och Älvkarleby kommun. Kommunen 
föreslår, i enlighet med havsplanen, en utbyggnad av energiproduktion i detta område.  
 
Klimatförändringar 
 
Översvämningar och höga flöden 
 

komma att öka med 28 centimeter fram till år 2100. Utöver denna ökning har SMHI också 
beräknat de extrema vattenstånden som kan uppstå vid Uppsala läns kustlinje under flera 
återkomsttider både i dagens klimat samt i framtidens klimat. Vid Älvkarleby kommuns 
kustlinjer kan havsvattennivåerna stiga upp emot 157 cm i dagens klimat.  
 
Dessa möjliga havsvattenstånd har medfört att lägsta grundläggningsnivå inte bör placeras 
lägre än 3 meter över havet. Översvämningsrisker, orsakade av höga havsvattennivåer, i nya 
bostadsområden blir därför minimala.  
 
I avsnitt 6.12 kan ni läsa mer om havsvattennivåer och risker. 
 
Naturvärden  
 
Kusten  
 
Älvkarleby kommuns kuststräcka består i många delar av höga naturvärden och arbetet med 
att inrätta naturreservat längs hela kusten (från Stora Enso i väst till Tierps kommun i öst) 
fortskrider. Översiktsplanen föreslår därför ingen användning som kan hamna i konflikt med 
de blivande naturreservaten.  
 
Strandskydd 
 
Älvkarleby kommun är en vattenrik kommun. Detta medför därför att stora delar av de 
anslutande markområdena omfattas av strandskydd.  
 
Friluftsliv - Badplatser 
 
I kommunen föreslås en ny badplats och denna föreslås i Harsudden, öster om Gårdskär (B1). 
Den befintliga kommunala badplatsen i Gårdskär, Stigenbergsbadet, har som ett resultat av 
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landhöjningen medfört att badvattnet oftast är otjänligt. För att göra badvattnet tjänligt krävs 
tillflöde av vatten in till badplatsen. Detta skulle innebära stora ingrepp i den fysiska miljön 
som i sin tur kommer ha stor negativ påverkan på de omkringliggande naturmiljöerna med 
höga naturvärden. 
 
I övrigt pekas redan befintliga badplatser ut i översiktsplanen för att fortsatt ge stöd till 
utveckling av dessa områden.  
 
Kulturmiljövärden  
 
Många av kommunens kulturmiljöer har stark anknytning till kommunens vattenområden. 
Planförslagets föreslagna användningssätt skall alltid ta hänsyn till dessa kulturmiljöer och får 
inte medföra någon negativ påverkan på dessa. Bland dessa områden finns Älvkarlebyfallen, 
Billhamn och Gårdskärs fiskehamn. I kapitel 6.5 kan ni läsa mer om dessa områden och dess 
värden.  
 
Totalförsvaret  
 
Inom havsplaneområdet -  finns två 
hänsynsområden till förmån för Försvarsmakten inom kommungränsen. Dessa områden 
betecknas Ef och ENf. Kommunen står bakom Hav- och vattenmyndighetens 
ställningstagande och föreslår därför ingen användning som kan komma att hamna i konflikt 
med hänsynstagandet.  
 
Riktlinjer  
 

 Allmänhetens tillgänglighet till kusten och havet ska öka. För detta krävs investering i 
kollektivtrafik och att det rörliga friluftslivet prioriteras längs stränderna och till 
stränderna. 

 Vid all planering av ny bebyggelse ska en fri passage närmast strandlinjen säkerställas 
för allmänheten. Gemensamma båtplatser eftersträvas i stället för enskilda bryggor och 
pirar. 

 Utvecklingen av kust- och havsområdet ska ske på ett sådant sätt att de värden som 
finns i området stärks och bevaras. Det gäller för både naturområden och 
kulturhistoriskt viktiga miljöer. 

 Skutskärs centrum, Älvskärs småbåtshamn, Älvkarleby Golfklubb, Sandören, 
Långsand, Gårdskärs fiskehamn är viktiga besöksmål. 

 För att stärka besöksmålen i vattennära lägen ska investeringar i infrastruktur och 
offentlig miljö prioriteras till dessa platser, exempelvis farleder, bryggor, gästhamnar, 
båtplatser, dass, skyltning och parkeringsplatser. 

 Riksintresset för farlederna för yrkessjöfarten ska prioriteras där de sammanfaller med 
andra allmänna intressen. 

 Kommunen ska verka för att underhålla och anlägga en inomskärsled för 
fritidsbåtstrafiken som länkar ihop Älvkarleby kommun med Gävle kommun och 
Tierps kommun. 

 Farleder för fritidsbåtar bör inte påverka natur- och kulturmiljövärden eller fisket 
negativt. 

 Djuphamnen i Skutskär ska ges utrymme till utveckling.  
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Riksintressen för yrkesfisket och vattenområden som är viktiga för fiskens 
reproduktion ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden. 

 
2.4.2 Åtgärder för förbättrad vattenkvalitet  Miljökvalitetsnormer  
 
För att förbättra vattenkvaliteten i kommunens olika vattenförekomster ska, utöver de juridiskt 
bindande åtgärderna som återfinns i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, kommunen och 
andra berörda parter verka för att vidta de övriga åtgärder som presenteras i VISS. 
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2.5 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Kartor till detta avsnitt finns på sidorna 3 till 5 i Kartbilaga - 
Markanvändning . 
 
Älvkarleby kommun har de senaste åren haft en varierande men stabil befolkningsförändring. 
Den största ökningen av invånare har skett i centralorten Skutskär, där det idag är stor 
bostadsbrist. I Skutskär finns dock planreserv för uppförande av nya bostäder samt oexploaterad 
mark att ta i anspråk. 
 
Även på andra orter i kommunen finns en upplevd bostadsbrist. Där finns dock betydligt mindre 
planreserv och tillgänglig mark för uppförande av nya bostäder. Kommunens tätorter är 
placerade i nära eller direkt anslutning till Dalälven och andra vattendrag. Dessa vattendrag 
omfattas i stora delar av utökat strandskydd och medför därför ett stort behov av LIS-områden.  
 
Utan utpekande av LIS-områden har den vattennära landsbygden stora problem att utvecklas. 
Både när det gäller nya bostäder eller byggnader för verksamhet och service.  
 
Utvecklingen av byggnader för bostäder, verksamhet och service i kommunen har varierat på 
de olika orterna. Flest bygglov är beviljade i centralorten Skutskär. I övriga delar av kommunen 
kan därför utpekandet av LIS-områden bidra till en ökad utveckling. Framförallt i Älvkarleby, 
Marma och Älvkarleö. 
 
Definition av landsbygd i Älvkarleby kommun 
 
Vid en första anblick kan man tycka att Älvkarleby kommun är landsbygd. Men om man 
vidgar vyn lite mer till att innefatta de regionala sambanden, framstår det istället som att 
kommunen inte har någon riktig landsbygd. Men börjar man skrapa på ytan och verkligen 
tittar på det här med relationen mellan samhällsfunktioner och människa så kan man se det 
hela ur ett annat ljus. 
 
Ser man på kommunens struktur så finns det en tätort: Skutskär, som servar resten av 
kommunen, och resten av kommunens orter kan ses som landsbygd. 
 
Tätorten Skutskär måste anses som självständig för här finns till exempel affärer, 
restauranger, bensinmackar, banker, vårdcentral, för- och grundskolor, vuxenutbildning, 
kulturskola och en bio i Folkets hus. Skulle man inte klara sig i tätorten så har man Gävles 
stadskärna knappt 2 mil bort. Där finns allt man behöver, och mer därtill. 
 
Ser man bortom Skutskär så är Älvkarleby inklusive Laxön näst största orten. Och det är en 
ort med en affär, distriktssköterska, en obemannad bensinmack, pizzerior, restauranger samt 
en klass för varje årskull i F-5. Till Skutskär är det ungefär en mil och beroendet av tätorten är 
mycket stort. Både macken och affären är utsatta för avsevärd konkurrens av utbudet i 
Skutskär, vilket är sårbart när det bara finns en av vardera. Vidare utveckling av Älvkarleby 
kan innebära förbättrade underlag för utökad kollektivtrafik. Till Gävle är det 5,5 mil tur och 
retur från Älvkarleby. 
 
Den tredje största orten, om man ser till orter med strandnära läge, är Marma. Här bor ungefär 
300 personer och här finns pendeltåg (precis som Skutskär och Älvkarleby/Älvkarleö) som 
går till Gävle och Uppsala innan byte mot Stockholm. Sedan finns det en kiosk och ett 
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flottningsmuseum. Beroendet till andra orter är totalt och det är 1 mil till Älvkarleby samt 4 
respektive 7 mil tur och retur till Skutskär och Gävle. 
 
Annan strandnära landsbygd i Älvkarleby kommun är Älvkarleö och Västanån, bosättningar 
med ett avstånd om 3-4 kilometer till Älvkarleby. Orter utan service helt och hållet, men strax 
ovanför Älvkarleö stannar pendeltåget som också servar Älvkarleby. 
 
2.5.1 LIS-områden i Älvkarleby  
 
LISÄ1 
 
LISÄ1 ligger längs med Västanåvägen i Älvkarleby. Området 
omfattas av strandskydd och syftet med detta LIS-område är 
förtätning av redan befintliga bostäder längs Västanån. Strandlinjen är 
fortsatt tillgänglig för allmänheten.  
 
Tidigare gjorda investeringar i till exempel Västanåvägen bör 
föranleda att det är positivt med komplettering av bebyggelsen. Detta 
kan, tillsammans med andra kompletteringar längs Västanån, också 
borga för att det kan komma till stånd gång- och cykelväg här. Service 
i Älvkarleby kan gynnas. 

LISÄ2 
 
Syftet med LISÄ2 är förtätning av redan ianspråktagen mark. Marken 
är till viss del redan ianspråktagen varvid de särskilda skälen för 
dispens från strandskyddet är så gott som uppfyllda, beroende av hur 
stor hemfridszonen blir.  
 
Flerfamiljsbebyggelse eller radhus på platsen skulle verkligen stötta 
Älvkarleby ur samhällsekonomisk synpunkt, utifrån offentlig och 
kommersiell service samt som underlag till redan gjorda 
samhällsekonomiska investeringar på orten. Exploateringstätheten kan 
vara hög i norra delen av området och mycket gles i södra delen av 
LIS-området. 
 
Strandlinjen ska även fortsättningsvis vara lättillgänglig genom 
bevarande av Upplandsleden. 
Hänsyn ska också tas till det riksintresse av kulturmiljö som finns i 
delar LIS-området. Detta innebär att nya byggnadsverk inom området 
ska anpassas till redan befintlig bebyggelse på platsen. Detta gäller 
utformning, färgsättning och volymer.  
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2.5.2 LIS-områden i Älvkarleö bruk  
 
LISÄ3 
 
Försiktig förtätning på båda sidor om Älvkarleövägen i 
stationsnära lägen och mellan redan bebygga bostadsområden. 
LIS-områdena föreslås rymma sammanlagt cirka 40 tomter. I 
området ska det fortsatt finnas tillgång till strandlinjen. Området 
ritas om så översvämningsrisk inte föreligger. Området närmast 
strandlinjen, där de högsta naturvärdena i området också finns, 
förblir därför oexploaterad. Området mellan LIS-områdena och 
strandlinjen ska fortsatt vara tillgänglig genom bevarande av 
grönområden.  
 
LISÄ4 
 
I områdets nordöstra del finns idag en pågående verksamhet som är 
viktig för landsbygdens fortsatta utveckling i Älvkarleö bruk. 
Verksamheten omfattar övernattning, butik samt uthyrning av 
lokaler.  Hela det föreslagna LIS-området ägs av 
verksamhetsutövarna och marken behövs för att utveckla den redan 
pågående verksamheten.  
 
Inom fastigheterna kan verksamheten utökas och leda till fler 
arbetstillfällen och ökad service och turism på landsbygden.  
 
Vattenområdet kan nås genom från andra sidan vattenförekomsten.  
 
LISÄ5 
 
En större allmän brygga och/eller en mindre pir (för att stilla 
vattnet) skulle möjliggöra ökade möjligheter till rörligt friluftsliv 
även på älven och invid vattnet.  
 
LIS-området är förenligt med hushållningsintresset och riksintresset 
för rörligt friluftsliv. En undersökning i samband med att man söker 
tillåtelse för vattenverksamheten inriktas på huruvida det finns 
speciella naturvärden i vattnet. 
 
Sydväst om LIS-området finns en åsbarrskog som har höga 
naturvärden. Missgynnade arter finns också i anslutning till 
området. I söder andra signalarter och förekomst av fjärilar. Göktyta 
har funnits norr om området. Grundvattnet har hög sårbarhet, men 
inte betydande uttagsmöjligheter. Risk för snabb infiltration till vattnet. 
 
Här finns miljökvalitetsnormer för vattendraget (Dalälven mellan Stallfjärden och Lanforsen). 
Vattenförekomsten uppnår måttlig ekologisk status och riskerar att inte uppnå god ekologisk 
status 2021. 
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Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status och riskerar att inte uppnå god kemisk status 
2021. 
 
Området kan vara lämpligt att utveckla något, med sin närhet till Falludden, den värdefulla 
kulturmiljön i omgivningen och värdena i herrgården Nygård, som kan göras tillgängliga för 
fler. Ytterligare undersökningar kan behöva vidtas för att utreda hur muddring och 
byggnationer påverkar strandkanten och ytvatten samt botten i älven. Detta ger en bra grund 
till vilken typ av brygga som kan anläggas för att påverkan på området ska bli så liten som 
möjligt. 
 
2.5.3 LIS-områden i Marma  
 
LISM1 
 
LISM1 ligger i anslutning till redan befintliga bostäder 
vid Rörbackavägen. I detta område möjliggör LIS-
området för förtätning av befintliga bostäder samt 
utbyggnad av gemensam brygga.  
 
Tillsammans med utbyggnadsområde nummer LISM3, 
söder om området, kan detta blygsamma komplement 
stödja upp Marma så att turister och boende kanske kan 
få ökad kommersiell service. Förslaget stödjer också 
offentlig service och redan gjorda samhällsekonomiska 
investeringar. De båda områdena 41 och 38 kan också 
innebära ett stöd för service i Älvkarleby där närmaste affär, distriktssköterska och småskola 
(Sörgärdets skola) finns. 
 
Upplandsleden är en vandringsled som går nere vid vattnet väster om 
dessa tomter. I anslutning till den kan en gemensam brygga byggas 
(för boende och turister). 
 
LISM2 
 
I området finns redan befintliga allmänna byggnader, badplats och 
gemensamma bryggor. LIS-området möjliggör för utveckling av redan 
befintliga användningssätt. Välbesökt område med ett mindre 
flottningsmuseum och en kanotled som utgår härifrån. Området är 
väldigt intressant att utveckla vidare.  
 
LISM3 
I området föreslås ett vatten- och naturnära bostadsområde. En sådan 
här stor bostadskomplettering kan verkligen stödja offentlig och 
kommersiell service (som i sin tur kan stödja ökad turism i området).  
Bostadsområdet kan också innebära ett stöd för offentlig service i Marma och Älvkarleby, där 
närmaste affär, distriktssköterska och småskola (Sörgärdets skola) finns. 
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Området har delvis höga och delvis låga naturvärden. Väster om 
området, i anslutning till kanalen och upplandsleden, finns både 
artskyddade och rödlistade arter påträffade. Dessa områden ska skyddas 
så långt som möjligt. Utveckling i området ska föregås av 
detaljplaneläggning där de områdena med höga naturvärden bör skyddas 
från exploatering. LIS-området gränser ritas därför om så att område 
väster om kanalen förblir orört.  
Utbyggnad av området möjliggör för flytt av Upplandsleden i södra 
delen för att istället förläggas väster om LIS-området. Detta ska dock 
prövas vidare i ny detaljplan. 
 
Pendeltågstation finns i närheten och regionalt gjorda investeringar i 
tågtrafik, som anlöper Marma, stöds mycket. 
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Kartor till detta avsnitt finns - Riksintressen . 
 
Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden och har utpekats för att de innehåller 
nationellt viktiga värden och kvaliteter. Områden av riksintresse ska skyddas från åtgärder 
som påtagligt kan skada utpekade värden eller intressen. Begreppet riksintresse används om 
två olika typer av områden:  
 

 Större områden som riksdagen beslutat om i 4 kap. Miljöbalken. 
 Områden som är riksintressen enligt 3 kap. Miljöbalken och där den ansvariga 

nationella myndigheten har ett ansvar för att ange anspråk.  

Riksintressen ska behandlas och redovisas i den kommunala översiktsplaneringen så att det 
blir tydligt hur dessa förhåller sig till andra intressen och för att avvägningar mellan 
riksintressen ska kunna göras. Kommunen ska redogöra för hur riksintressena ska tillgodoses. 
Älvkarleby kommun berörs av riksintressen för naturvård, friluftsliv, kulturmiljö, 
totalförsvaret, yrkesfiske, skydd av vattendrag, kommunikationer, energiproduktion och 
energidistribution.  
 

3.1 Naturvård 
 
Billudden 
 
Billudden har stora geomorfologiska värden för studier av landhöjningsförlopp och 
vågerosion. Klapperstensfält och strandvallar finns flerstädes. Även materialackumulation 
med uppkomst av lagunbildningar kan studeras. Vid Brämsand finns ett geomorfologiskt 
intressant område med helt obundna dyner. Vegetationsutvecklingen i samband med 
landhöjningen är intressant. Av floristiskt intresse är flera kalkkrävande arter. Ett antal 
sällsynta och hotade kalkgynnade svamparter förekommer, bland annat olika jordstjärnor. 
Skogsmarken är av stort botaniskt värde. 
 
Bölsjön 
 
Bölsjön är av limnologiskt intresse i egenskap av Charasjö, en relativt ovanlig och särpräglad 
sjötyp. Chara sp är starkt kalkberoende kransalger. På grund av moränens höga kalkinnehåll 
har det mosaikartade våtmarksområdet kring sjön fått ett både säreget och artrikt växt- och 
djurliv.  
 
Stränderna kantas av små bestånd av ag som har sin nordgräns här. Andra rikkärrsarter i 
området är axag, näbbstarr och klubbstarr. I Böljsöområdet finns också flera orkidéarter. 
Bland djuren märks blodigel. Våtmarksområdet har föga påverkat av människan och av 
betydelse för forskning och undervisning. 
 
Mararna 
 
Mararna är ett botaniskt intressant våtmarksområde som domineras av rikkärr och 
extremrikkärr. Extremrikkärren är förhållandevis enhetliga med kärrklomossa, prakt- och 
guldspärrmossa samt bland annat axag, klubbstarr, flugblomster och sumpnycklar. Andra 
rariteter återfinns på kalkfuktängen och vid bäcken. Områdets grunda sjöar, Charasjöar, hyser 

178



Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, Utställningshandling, 2019-09-17

 

71 
 
 

gölgroda och blodigel. Mararna är av stor betydelse som referensområde för forskning och 
undervisning. 
 
Skälgrundsmyren 
 
Skälgrundsmyren är ett extremrikkärr med mycket rik orkidéflora. Området är även 
zoologiskt intressant med förekomst av gölgroda.  
 
Ambrickafältet 
 
Ambrickafältet är en lämplig lokal för studier av kvartärgeologiska bildningar. Fältet utgörs 
av en vidsträckt, flack sandavlagring, huvudsakligen bildad av från Uppsalaåsen utsvallat 
material. Den västliga begränsningen utgörs av tämligen branta kanter, strandhak. I området 
finns ett flertal mer eller mindre sammanhängande strandvallar, ett flertal strandsporrar och en 
utbildad dyn.  
 
Storfjärden 
 
Värdefull gammal skog på öar och stränder, liksom vidsträckta säv  och fräkenområden och 
omgivande våtmarker är förutsättningar för Storfjärdens stora betydelse för såväl häckande som 
ruggande och rastande fåglar. Tångsåmurarna i områdets sydvästra del är ett av länets största 
sammanhängande extremrikkärr på över 70 hektar. Området är mycket artrikt och många 
ovanliga arter har här mycket rika förekomster. Värdefull gammal skog finns på holmar på 
myren och på småöar i fjärden utanför myren. Även angränsande skogar har stora naturvärden 
knutet till svämlövskog, sumpskog och kalkbarrskog. Geomorfologiskt intressanta är 
förekomsten av överdämda levéer. 
 
Gårdskärskusten 
 
Gårdskärskusten är ett låglänt, kraftigt sönderskuret område med viktiga terrestra och marina 
naturtyper, en mängd öar, grunda vatten och avsnörda vikar liksom naturskogar. Här finns 
flera unika serier av avsnörningsstadier från juvenila flador till helt avsnörda vatten, så 
kallade glosjöar. Den marina miljön karaktäriseras i mycket hög grad av dessa livsmiljöer. 
Stora delar av den marina miljön är mycket grund och det förekommer en mängd öar på vilka 
mycket sjöfågel häckar som till exempel silvertärna, fisktärna, skedand, storskrake och 
grågås. Förutom de marina områdena finns också rika landmiljöer med gräsmarker, myrmark 
och skogar. Skogarnas naturvärden varierar i området men flera delar har naturskogskaraktär. 
Skogens struktur är starkt påverkad av den pågående landhöjningen och närmast vattnet finns 
första generations skog som endast i liten utsträckning är påverkad av skogsbruket. Dessa 
skogar är rika med mycket död ved, flerskiktad och mosaikartad struktur och varierande 
trädslagsammansättning. På större hällområden finns tallskog med gamla grova tallar och 
döda träd. I vissa delar förekommer sumpskog.  
 
Komossen  
 
Komossen innehåller en av Upplands största sammanhängande extemrikkärrsytor. Rikkärret 
innehåller stora populationer av karaktäristiska kalkkärrsarter, inklusive flera sällsynta och 
hotade kärlväxter, mossor och snäckor. Inslag av fattigare kärr, tallmosse och myrholmar gör 
området mer mångformigt vilket ytterligare ökar värdena. Omgivande sumpskogar har också 
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höga biologiska kvaliteter, bl.a. flera sällsynta och rödlistade växter och en hög andel lövträd. 
Sumpskogarnas värden kommer att stiga i takt med att skogen åldras. 
 

3.2 Skyddade vattendrag 
 
Riksintresset syftar till att skydda Daläven mot ytterligare vattenkraftverk, vattenreglering 
eller vattenöverledning för kraftändamål enligt Miljöbalken kap. 4 § 6. 
 

3.3 Friluftsliv 
 
Nedre Dalälven (enligt 4 kapitlet MB) 
 
Nedre Dalälven är utpekat som riksintresse enligt 4 kapitlet 2 § Miljöbalken (MB) på grund 
av områdets höga natur- och kulturvärden. Lagtexten säger att turismens och friluftslivets, och 
då främst det rörliga friluftslivets, intressen ska prioriteras vid bedömningen av tillåtligheten 
av exploateringsföretag eller andra ingrepp inom området. Det samlade värdet i området 
förknippas med att: 
 

 landskapet hålls öppet 
 utsikter och skönhetsvärden värnas och tillskapas 
 tillgänglighet garanteras 
 förändringar inom känsliga kulturmiljöer underställs tydliga krav på anpassning så att 

byggnaders och miljöers karaktärsdrag bibehålls 
 estetiska värden främjas 
 buller undviks 
 växters och djurs livsbetingelser tillgodoses 

 
Utveckling och förändring i området bör bidra till att höja det samlade värdet i området. 
 

3.4 Kulturmiljö 
 
Älvkarlebyfallen 
 
Området är en kombinerad kommunikations-, kraftverks- och militärmiljö vid strid 
forssträckning av Dalälven med anläggningar från i huvudsak 1800-talet och början av 1900-
talet.  
 
Karl XIII:s rekonstruerade bro från 1810-talet med brovaktarstuga, Svea ingenjörstruppers 
läger på Laxön från 1880-talet, turisthotell från 1890-talet och Älvkarleby kraftverk från 
1910-talet - dåtidens största - med tillhörande personalbostäder är också viktiga kärnvärden i 
riksintresset. 
 
Marma läger 
 
Området är en arkitektur- och teknikhistoriskt värdefull militärmiljö från 1880-talet.  
Militärläger med axial plan och lägerbyggnader för Svea artilleriregemente i påkostad 
träarkitektur intill skjutfält för långskjutande artilleri, som var en militärteknisk innovation vid 
tillkomsttiden.  
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3.5 Kommunikationer 
 
Inom kommunen är Europaväg 4 (E4) av riksintresse för kommunikationer. E4 ingår i det av 
EU utpekade Trans European Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av 
särskild internationell betydelse. Väg E4 sträcker sig genom hela Sverige, från Helsingborg 
till Haparanda, och är en viktig väg för långväga transporter av såväl gods som personer.  
 
Inom kommunen är Ostkustbanan av riksintresse för kommunikationer. Den har internationell 
betydelse och ingår i det Transeuropeiska Transportnätverket (TEN-T) och det strategiska 
godsnätet.  
 
3.6 Sjöfart 
 
I kommunen är farleden utmed kusten av riksintresse. I Skutskär finns även en telemast som 
är av riksintresse som navigeringshjälpmedel. 
 

3.7 Eldistribution 
 
Ledningar i stam- och regionnät med högspänning om 70kV eller mera är av riksintresse. 
Stamledningar finns i kommunens sydligaste del och regionledningar såväl i nord-sydlig som 
i öst-västlig riktning med anknytning till vattenkraftverken i Älvkarleby och Lanforsen.  
 

3.8 Energiproduktion 
 
Det finns två riksintresseområden för havsbaserade vindkraftsanläggningar inom kommunen, 
Finngrundet/Utsjöbanken och Campsgrund. Finngrundet/Utsjöbanken tillhör landets högst 
rangordnade utbyggnadsområden vid planering av storskaliga vindkraftparker. Utredning 
pågår om uppförande av 130 verk. 
 

3.9 Totalförsvaret 
 
Hela landet utgör samrådsyta för höga objekt. Med höga objekt avses alla objekt över 20 
meter utanför sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. 
 
I samband med framtida planering skall beredskapshänsyn tas till det civila försvaret/extra 
ordinära händelser. Med beredskapshänsyn menas att vid förändringar i samhället ta tillvara 
möjligheterna att göra samhället mer robust, funktionssäkert och flexibelt. 
 
Skjutfältet i Marma är av riksintresse för totalförsvaret. För stora delar av den södra delen av 
kommunen gäller ett förordnande om samråd utifrån hänsyn till försvarsmaktens intressen. 
Verksamheten innebär påverkan på omgivningen inom influensområdet genom skottbuller 
och annan påverkan. Fältet har varit i bruk sedan 1881, inledningsvis som skjutfält för Svea 
artilleriregemente (A1) fram till 1963. Marma skjutfält omfattar drygt 2000 hektar.  
 
I framtida miljötillståndsprövningar för skjutfältet önskar kommunen att Försvarsmakten och 
tillsynsmyndigheten ser över användningen av olika vapentyper och ammunition inom 
skjutfältet för att på så sätt minska påverkansområdet utbredning i Älvkarleby kommun, eller 
förlägga skjutbanor på platser som inte påverkar bebyggelse. 
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3.10 Yrkesfiske
 
Hela vattenområdet längs kommunens kust omfattas av riksintresse för yrkesfiske (i Skutskärs 
hamn råder dock fiskeförbud). Anläggningarna för odling av lax och öring på Västanån, i 
Kungsådran och vid Brobacken i Älvkarleby har av Fiskeriverket pekats ut som Särskilt 
skyddsvärda befintliga fiskodlingsanläggningar. 
 

3.11 Säkerställande av riksintressen 
 
Enligt 3 kap. 5 § PBL ska det framgå av översiktsplanen hur kommunen avser att tillgodose 
riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. I översiktsplanen anges rekommendationer som 
bidrar till att säkerställa riksintressena. 
 
Kommunen delar de statliga myndigheternas uppfattning om utpekade riksintresseområden 
förutom vad gäller avgränsningen av riksintresset för friluftsliv vid tätorterna Skutskär och 
Älvkarleby. Kommunen anser att avgränsningen av riksintresse för friluftsliv MB 3 kap. 6 § 
och 4 kap. 2 § behöver ses över i förhållande till tätorterna Skutskär och Älvkarlebys områden 
som är ianspråktagna för bebyggelse, samt i förhållande till de kärnvärden som finns. 
Nuvarande avgränsning innebär att hela Älvkarlebys tätort och stora delar av Skutskärs tätort 
ligger inom riksintresse för friluftsliv. 
 
Kommunen har tagit hänsyn till riksintressena i översiktsplanen och kommer tillgodose 
riksintressena i samband med detaljplanering, bygglovsgivning, förhandsbesked och annan 
tillståndsprövning.  
 
I översiktsplanehandlingen, Konsekvensbeskrivning för översiktsplan för Älvkarleby kommun 
år 2050, finns en mer detaljerad beskrivning av hur Älvkarleby kommun tillgodoser och 
bemöter riksintressena. Av tabellen framgår vilka av översiktsplanens föreslagna förändringar 
av mark- och vattenanvändning som berör riksintressen. Tabellen finns på sidorna 48-52.  
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4 Miljökvalitetsnormer 
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Miljökvalitetsnormer (MKN) har funnits som styrmedel i svensk lagstiftning sedan år 1999 då 
föreskrifter om miljökvalitetsnormer skrevs in i miljöbalkens femte kapitel. Det övergripande 
syftet med normerna är att skydda människors hälsa och naturmiljön. Miljökvalitetsnormer 
kan hänföras till olika EG-direktiv för miljökvalitet. I PBL står att kommunens översiktsplan 
ska redovisa de allmänna intressen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut 
om användningen av mark och vattenområden. Av planen ska även framgå hur kommunen 
avser att iaktta åtgärder för att följa gällande miljökvalitetsnormer. 
Miljökvalitetsnormer syftar till att säkra egenskaper i miljön som är av betydelse för 
människors hälsa och miljö. Det långsiktiga syftet är att varaktigt skydda eller avhjälpa skador 
eller olägenheter för dessa intressen. Indirekt kan förbättrad miljökvalitet för dessa ändamål 
även förbättra förutsättningarna för andra faktorer. 
 

4.1 Miljökvalitetsnormer för luft  
 
Gällande gräns- och målvärden ska uppnås fram till 2020. Miljökvalitetsnormerna omfattar 
koncentrationen av partiklar (med partikelstorlek PM2,5 och PM10) i luften samt 
koncentrationen av följande ämnen: Bens(a)-pyren, arsenik, kadmium, nickel, bly, 
kvävedioxider, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon och bensen. De normer som är 
svåra att följa är vanligtvis de för kvävedioxid och de för partiklarna PM10. Idag gällande 
förordningar och föreskrifter för utomhusluft finns att läsa i Luftkvalitetsförordningen 
(2010:477).  
 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Med utomhusluft avses enligt 
förordningen utomhusluften med undantag för arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för 
spårbunden trafik. De flesta normerna är så kallade gränsvärdesnormer som ska följas, medan 
några är så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. Normerna baseras 
huvudsakligen på krav i EU-direktiv. 
 
Kommunen ska kontrollera luftkvaliteten 
 
Kommunen ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, 
antingen i samverkan med andra kommuner eller på egen hand. Kommunen ansvarar även för 
att tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna. Naturvårdsverket ansvarar för 
kontroll av miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och svaveldioxid i regional bakgrund 
(landsbygd) samt miljökvalitetsnormerna för marknära ozon. 
 
Särskilt viktigt är att utreda nya planer som kan medföra en påtaglig trafikökning och ge 
tydliga ökningar av föroreningshalter vid gator och vägar. Även vid nyanläggning av vägar 
och gator är bedömning av påverkan av miljökvalitetsnormer särskilt viktigt. I Älvkarleby 
kommun finns de högsta partikelhalterna längs E4ans sträckning genom kommunen samt 
längs riksväg 76:s sträckning genom Skutskär. 
 
Åtgärdsprogram 
 
För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska vara uppfyllda. Om en 
miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas, kan ett åtgärdsprogram behöva 
upprättas av kommunen eller länsstyrelsen. Bestämmelser om åtgärdsprogram finns i 
miljöbalken och luftkvalitetsförordningen. För miljökvalitetsnormer för luft är det 
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Naturvårdsverket som ska bedöma behovet av åtgärdsprogram. Länsstyrelsen ska upprätta 
programmet om man inte överlåter till kommunen att ta fram och besluta om programmet. 
 
Normen för kvävedioxid  
 
Då personer utsätts för höga kvävedioxidhalter ökar luftrörens känslighet och lungornas 
funktion försämras. Personer med svår astma och bronkit är särskilt utsatta. Vid all 
förbränning i luft bildas kvävedioxid. Det är trafiken (främst personbilar och lastbilar men 
också buss- och båttrafiken) som är den största utsläppskällan för kvävedioxid. Stora utsläpp 
kommer även från förbränningsanläggningar (oljeeldning och olika industriprocesser). Vindar 
från utlandet medför också att kvävedioxidhalten ökar. 
 
Normen för partiklar (PM10)  
 
Höga partikelhalter kan medföra påverkan på lungfunktionen, lungsjukdom och ökad 
dödlighet. Särskilt utsatta är personer med sjukdomar i luftvägar, hjärta eller kärl. PM10 
betecknar partiklar med en diameter mindre än 10 µm (0,01 mm). Dessa partiklar kan i sin tur 
delas upp i ultrafina, fina och grova partiklar. Liksom för kvävedioxid bildas partiklar vid all 
förbränning. Den största utsläppskällan för partiklar är biltrafiken. Även väghållning är en 
stor utsläppskälla t.ex. genom sandning och saltning. Höga partikelhalter är därför ett typiskt 
nordiskt problem i och med att PM10 halterna ökar kraftigt i vinterväglag. 
 
Möjliga åtgärder för förbättrad luftkvalitet  
 
Genom att sänka hastigheten på vissa gator är en förhoppning att partikelhalterna i luften ska 
minska. Denna åtgärd har vidtagits i bland annat Stockholm, Göteborg och Uppsala samt av 
Trafikverket på vissa vägsträckor av E4 och E18 i Stockholms län.  
 
En annan åtgärd är att minska mängden vägdamm som rörs upp. Antingen genom att spreja 
vägbanan med saltlösning för att hålla den fuktig och förhindra emittering av damm eller 
genom en intensifierad och tidigarelagd sandupptagning efter vintersäsongen.  

4.2 Miljökvalitetsnormer för vatten 
Kartor till detta avsnitt finns på sidorna 1 till 7 Kartbilaga - 

. 
 
Utgångspunkten för arbetet med förvaltning av vatten är avrinningsområden och vattnets 
naturliga väg i landskapet. Det är inte de administrativa gränserna mellan kommuner och län 
som är viktiga. I arbetet ska vattenresurserna betraktas både som ett naturvärde och som en 
social och ekonomisk resurs.  
 
Ett samordnat vattenförvaltningsarbete, där alla aktörer arbetar mot samma mål utifrån ett 
avrinningsområdesperspektiv, kallas integrerad vattenförvaltning. Vattenförvaltningen 
ska involvera alla som berörs av vattenfrågor såsom näringsliv, kommuner, markägare, 
intresseorganisationer med flera. 

Vattendirektivet är ett regelverk som ställer krav på alla EU:s medlemsländer att uppnå god 
vattenkvalitet. Det bygger på ett helhetsperspektiv där vattnets vägar följs istället för 
administrativa gränser. I Sverige förverkligas vattendirektivet i svensk miljölagstiftning 
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genom vattenförvaltningen. Arbetet med vattenförvaltningen sker i sexårscykler. Gällande 
programperiod pågår till 2016 2021. 
 
Med utgångspunkt i avrinningsområden har Sverige delats in i fem vattendistrikt, där en 
länsstyrelse per distrikt utsetts till vattenmyndighet. Älvkarleby ingår i Bottenhavets och 
Norra Östersjöns vattendistrikt. Inom varje vattendistrikt upprättas förvaltningsplaner och 
åtgärdsprogram som redovisar vad kommuner och myndigheter behöver göra för att uppfylla 
de miljökvalitetsnormer som föreskrivits inom gällande programperiod. Målet är att åtgärda 
övergödning, försurning, miljögifter och annan påverkan på sjöar och på vattendrag. 
 
I förvaltningsplanernas åtgärdsprogram (Förvaltningsplan 2016 2021 för Bottenhavet och 
Förvaltningsplan 2016 2021 för norra Östersjön) anges vad kommuner behöver göra i 
samband med planering och prövning för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska nås. 
Kommunen ansvarar för åtta utpekade punkter. Kommunen ska i miljöbalkstillsyn prioritera 
och ställa krav så att miljökvalitetsnormerna kan följas. Andra ansvarsområden är att 
kommunen ska utveckla vatten- och avloppsplaner och dagvattenplan. 
 
Planering och exploatering får inte leda till att försämrad vattenkvalitet enligt vattendirektivet. 
 
Ekologisk status idag 
 
Ekologisk status för vattendrag i kommunen är måttlig utom för Sandbyån som har 
otillfredsställande status. Ekologisk status för sjöarna Storfjärden och Stallfjärden är måttlig. 
 
Ekologisk status för kusten är måttlig vid Gävlebuktens utsjövatten. I Karlholmsfjärden är 
ekologisk status otillfredsställande på grund av övergödningen. 
 
Mål ekologisk status 
 
Miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska nås till 2021 för alla vattendrag utom för 
Sandbyån som är satt till 2027. Miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska nås till 2021 
för sjöarna Storfjärden och Stallfjärden. Tidsfristen för ekologisk status i vattendrag och sjöar 
är satt på grund av höga kostnader för restaurering av vandringshinder, flödesförändringar och 
fysiska påverkan som att vattnet kan vara rätat och rensat. 
 
Miljökvalitetsnormen god ekologisk status för kusten vid Gävlebuktens utsjövatten har 
tidsfrist till 2027. Åtgärderna för denna vattenförekomst behöver genomföras till 2021 för att 
god ekologisk status ska kunna nås till 2027.  
 
Risk att mål ekologisk status inte uppfylls 
 
God ekologisk status för kustvatten med avseende på näringsämnen kan inte uppnås till 2021 
på grund av att över 60 procent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön. 
Det är även problem med för höga halter zink. Det finns en risk att god ekologisk status inte 
uppnås för sjöarna och vattendragen. 
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Kemisk status idag 
 
Kemisk status för vattendrag uppnår ej godkänd ytvattenstatus, vilket beror på att gränsvärdet 
för PBDE och kvicksilver överskrids i fisk. Sjöarna är oklassade. 
 
Kemisk ytvattenstatus för kusten är ej god kemisk status vilket beror på att gränsvärdet för 
PBDE och kvicksilver överskrids i fisk. 
 
Kvicksilver har använts i kemisk industri och vid pappers- och massabruk men också vid 
betning av säd och i elektriska apparater som lysrör. Kvicksilver är mycket giftigt och i stort 
sett all användning är idag förbjuden. Men fortfarande är halterna av kvicksilver i vatten för 
höga och landet kommer under en lång tid fortsätta att ha förhöjda kvicksilverhalter i fisk. 
 
Det bromerade flamskyddsmedlet PBDE användes tidigare till att förhindra bränder och fanns 
i elektroniska apparater, textilier och möbler. PBDE är nu förbjudet men ämnet finns kvar i 
miljön. Förhöjda halter i fisk hittas i de flesta sjöar, vattendrag och kustvatten. 
 
Den kvantitativa och kemiska statusen för grundvatten är god. Grundvattentillgången i 
Uppsalaåsen god och av god kvalitet. 
 
Mål kemisk status 
 
God kemisk status ska uppnås för alla vatten och vattendrag. Tidsfrist att uppnå målen finns 
till 2027. 
 
Risk att mål kemisk status inte uppfylls 
 
Det finns en risk att ingen vattenförekomst eller vattendrag klarar miljökvalitetsnormen för 
kemisk status till 2027. 
 

4.3 Buller 
 
Buller definieras som oönskat ljud och kan orsaka trötthet, stress, sömnstörningar och högt 
blodtryck. I den fysiska planeringen är det av stor vikt att bevaka att bullernivåer blir 
godtagbara vid nybyggnationer och anläggning av trafikstråk med mera. 
 
Omgivningsbuller 
 
Den 1 september år 2004 trädde en förordning för omgivningsbuller i kraft. I samband med 
detta meddelades även en miljökvalitetsnorm för 
av omgivningsbuller samt upprättande och fastställande av åtgärdsprogram ska det 
eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa 
(miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § första s  Miljökvalitetsnormen för buller är 
uttryckt som en målsättningsnorm. 
 
I kommunen utgör verksamheterna vid Skutskärs bruk och hamn samt vid Marma skjutfält en 
betydande bullerspridning till omgivningen. För dessa verksamheter sker en särskild 
miljöprövning av Länsstyrelsen. 
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Kommunen har en begränsad yta. Det är därför av stor vikt att även åtgärder i obebyggda 
trakter noga övervägs så att vissa områden kan bevaras så tysta som möjligt. 
 
Trafikbuller 
Kartor till detta avsnitt finns på sida 21 i - Förutsättningar . 
 
Vid planering och nybyggnation av bostadsbebyggelse ska de riktvärden som anges i 
Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) alltid tillämpas. 
Bestämmelserna i förordningens 3-8 §§ ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på 
förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen 
(2010:900) är uppfyllt vid planläggning, i ärenden om bygglov och i ärenden om 
förhandsbesked. I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för 
spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. 
 
För biltrafik kan lägre hastighetsbegränsningar bidra till en bättre ljudmiljö om bullernivåerna 
är höga. Även åtgärder för att lägga om trafik till mindre störande stråk kan bidra till bättre 
ljudnivåer. Om buller från statliga vägar och järnvägar överskrider antagna riktvärden har 
Trafikverket skyldighet att vidta ljuddämpande åtgärder. 
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5.1 Genomförande
 
För att uppnå målen med översiktsplanen och säkerställa ett genomförande av dess intentioner 
behövs samverkan mellan många olika parter. Genomförandet av översiktsplanen ska ske 
genom redan etablerade samverkansformer. I viss utsträckning krävs nya samverkansformer. 
Älvkarleby kommun har en stor roll genom planmonopolet enligt Plan- och bygglagen, den 
verksamhet som kommunen bedriver, samt en viss roll genom sitt ägande av mark- och 
vattenområden. För genomförandet av översiktsplanen krävs en aktiv strategisk 
markpolitik. Den kan ge en inriktning och underlätta processer i samband med planering av 
den fysiska strukturen. Kommunen ska äga, förvalta och utveckla fastigheter som är av 
strategisk betydelse. En markinventering bör göras för att belysa möjligheten att nyttja mark 
för förskolor, skolor, särskilda boenden, äldreboenden och idrotts- och fritidsanläggningar. 
 
En tydlighet i kommunens vilja att bevara, förvalta och utveckla naturmiljöer, kulturmiljöer 
och den byggda miljön samt en kontinuerlig dialog med invånarna ger bra beslutsunderlag, 
underlättar kommande beslut och deras genomförande. 
 
Då merparten av marken i kommunen ägs av privata markägare. Älvkarleby kommun äger en 
del mark i anslutning till tätorterna. I många stadsbyggnadsfrågor är ett nära samarbete med 
markägare, exploatörer och företag av stor betydelse. Enskilda intressen kan i stor 
utsträckning bidra till att utvecklingsstrategin för Älvkarlebys översiktsplan uppnås. 
Kommunen bör utveckla en organiserad form för ett sådant samarbete.  
 
Samarbete med angränsande kommuner, statliga och regionala organ krävs för att lösa 
flera frågor långsiktigt och gemensamt. De statliga och nationella intressena har företrädare 
som Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, 
Trafikverket och Vattenmyndigheten. Länsstyrelsen har här en samordnande roll. Region 
Uppsala ansvarar för kollektivtrafiken.  
 
När det gäller kollektivtrafiken är Älvkarleby kommun beroende av Region Uppsala samt 
Trafikverket då flera viktiga vägar är statliga. Samarbetet i regionen om gemensam 
arbetsmarknad, bostadsmarknad samt utbildning bör utvecklas. Ett regionalt och 
mellankommunalt samarbete bör utvecklas vad gäller godshamnar. 
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5.2 Uppföljning av översiktsplanen
 
Efter antagen översiktsplan ska en årlig uppföljning genomföras. Uppföljningen utgör sedan 
viktigt underlag för den kommande aktualitetsförklaringen. I figuren nedan beskrivs de olika 
delmomenten i uppföljningen från starten i september månad till den färdiga uppföljningen i 
december. Under året är det nämndernas olika budgetar som avgör vilka åtgärder som ska 
genomföras av respektive förvaltning. Föreslagna åtgärder och tidplan för varje åtgärd finns i 
tabellerna i kapitel 2.3.  
 
 

 
 

Kommunens årshjul för uppföljning av ÖP. 
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5.3 Konsekvenser
 
Översiktsplanen för Älvkarleby kommun skapar genom föreslagen utvecklingsstrategi och 
mark- och vattenanvändning förutsättningar som på sikt säkerställer robusta ekologiska, 
sociala och ekonomiska strukturer.  En viktig ambition har varit att hitta en balans mellan 
bevarande och utveckling samt att finna ett angreppssätt som tillgodoser kommunala, 
regionala och nationella intressen. Översiktsplanens tyngdpunkt på utveckling inom 
prioriterade utvecklingsorter inriktar den framtida utvecklingen till kollektivtrafiknära lägen 
och koncentrerar den tillkommande bebyggelsen till redan byggda strukturer. Detta medför en 
god hushållning av befintliga resurser.  Föreslagen utveckling utanför de prioriterade 
utvecklingsorterna kompletterar och utvecklar befintliga bebyggelsestrukturer, skapar 
förutsättningar för en bärkraftig landsbygdsutveckling och tillgängliggör naturområden.  
 
Översiktsplanen föreslår en funktionsintegrerad och varierad bebyggelse som möjliggör olika 
hustyper. Detta skapar förutsättningar för en positiv social utveckling. På sikt kommer en 
högre koncentration av bebyggelse i de prioriterade utvecklingsorterna att stödja en 
utbyggnad av handel- och servicefunktioner samt kollektivtrafik. Översiktsplanen föreslår en 
trafikstruktur som kompletterar den redan befintliga vägstrukturen och som är integrerad med 
bebyggelsen. Översiktsplanen fokuserar på utbyggnad av gång- och cykelvägar och satsningar 
på kollektivtrafik. Detta underlättar att göra klimatsmarta val och minskar Älvkarleby 
kommuns klimatp verkan. Att uppnå målen om hållbara transporter är en viktig fråga för 
Älvkarleby kommun.  
 
När det gäller måluppfyllelsen av de nationella och globala målen för hållbarhet, de regionala 
målen samt Älvkarlebys kommunala mål, är översiktsplanens utvecklingsstrategi framtagen 
för att uppnå dessa. Ytterst är utvecklingsstrategin med tillhörande mark- och 
vattenanvändningsförslag till för att säkerställa långsiktiga robusta, ekologiska, sociala och 
ekonomiska strukturer.  
 
Inom vissa geografiskt utpekade områden, som ofta sammanfaller med översiktsplanens 
utpekade utvecklingsorter, sammanfaller flera intressen och målområden med varandra. 
Översiktsplanen konstaterar att detta är oundvikligt då de särskilt utpekade områdena besitter 
många kvaliteter och intressen som med föreslagen utveckling, utifrån ett långsiktigt 
perspektiv, skapar en attraktion som är viktig att dra fördel av och som skapar förutsättningar 
för en långsiktig utveckling för kommunen.  
 
På grund av den utzoomade geografiska skalnivån anger översiktsplanen att flera strategi- och 
styrdokument kommer att behöva tas fram i syfte att säkerställa måluppfyllelsen och för att 
klargöra hur olika intressekonflikter behandlas i de olika geografiska delområdena där dessa 
sammanfaller. Översiktsplanen föreslår att en särskild prioritet bör ges de områden som 
primärt pekas ut i utvecklingsstrategin, det vill säga, Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö samt 
Marma. I ett första skede är det inom dessa särskilt utpekade områden som särskilda 
styrdokument ska tas fram i syfte att säkerställa en generell måluppfyllelse.  
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6 Förutsättningar 
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6.1 Markägoförhållanden och planlagd mark
Karta till detta avsnitt finns på sida 1 i dokumentet   
 
Merparten av fastigheterna i kommunen ägs av privata markägare. Kommunen äger mark i 
Skutskär, Älvkarleby, Marma, Gårdskär, Rullsand och Älvkarleö. 
  

6.2 Naturmiljö 

Geologi 
Karta till detta avsnitt finns på sida 2 Kartbilaga - Förutsättningar . 
 
Älvkarleby ligger på en mer än 600 miljoner år gammal flack utjämnad berggrundsyta. Den 
jämna ytan har slipats fram genom långvarig erosion i ett ursprungligen mer kuperat landskap. 
Berggrunden domineras av gnejsartad urgranit men det finns även inslag av yngre granit, 
pegmatit, leptitgnejs och partier med enbart kvarts. Marken har en hög kalkhalt. 
 
Huvudsaklig jordart i kommunen är morän, men längs Dalälvens sträckning finns mest 
svämlera och älvsand sedimenterade. Moränen är i huvudsak rik på block och kraftigt svallad. 
I trakterna kring Djupsjön, Storön och Gårdskär finns partier med grovblockig morän. 
Svallningen beror på att Älvkarleby kommun ligger under högsta kustlinjen, vilket innebär att 
landskapet varit täckt med vatten under någon del av efteristiden. Avlagringar från 
svallningen, som sand och ler, finns i dalgångar och andra lägre partier.  
 
En 500 kilometer lång rullstensås, Uppsalaåsen, sträcker sig genom hela kommunen från 
söder till norr. Uppsalaåsen är tydligast i trakten kring Marma skjutfält där den når cirka 55 
meter över havet och utgör kommunens högsta punkt.  
Älvkarleby kommun är ett geologiskt sett mycket ungt landskap. Landskapet är flackt och 
med stora inslag av sankmarker i kommunens nordöstra delar. Efter inlandsisens avsmältning 
låg kommunen under havsnivån. Det var först för cirka 4500 år sedan som landet började höja 
sig som öar ur havet.  
 
Naturtyper och höga värden 
Karta till detta avsnitt finns på sida 3 - Förutsättningar . 
 
Älvkarleby kommun består till största delen av skog. Landarealen består till över 70 % av 
skogsmark. Den biologiska mångfalden är därför i stor utsträckning knuten till skogen och 
dess naturtyper och arter. Fem huvudsakliga landskapstyper kan urskiljas inom kommunens 
gränser: Uppsalaåsen, Dalälven, skogen, kusten och odlingslandskapet.  
 
Dalälven
 
Älvkarleby ligger i Älvlandskapet Nedre Dalälven som ingår i FN-organet UNESCO´s 
Biosfärprogram på grund av de unika natur-och kulturmiljöerna i området. Dalälven ger 
identitet och särprägel. Med en vattenföring på i medeltal 370m3/s är det en av Sveriges 
största älvar. Till skillnad från alla andra svenska storälvar saknar den en tydligt uteroderad 
floddal. Sträckningen sammanfaller i stort sett med den biologiska norrlandsgränsen. Det har 
bidragit till att området har mycket speciella förhållanden med en stor mängd värdefulla 
naturtyper, goda förutsättningar för friluftsliv och ett kulturlandskap som vuxit fram under 
lång tid. 

194



Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, Utställningshandling, 2019-09-17

 

87 
 
 

Kusten 
 
Kusten är mestadels låg och flack och täckt av rikblockig morän. Omväxlande förekommer 
även partier med hällmark (klippor), sand och klapperstensfält. Öster om Gårdskärs 
fiskehamn bildar mängder av små öar, kobbar och skär en miniatyrskärgård. Söder om 
Gårdskär finns även naturliga havsstrandängar. Kuststräckan är huvudsakligen 
barrskogsbevuxen med en bård av klibbal och havtorn närmast vattnet. Hela kuststräckan är 
av mycket stort geologiskt intresse genom sin tydliga karaktär av landhöjningsstrand. 
 
Skogen 
 
Höga naturvärden i skog finns samlat i tre värdetrakter: Marma, Dalälven och 
Gårdskärkusten.  
 
Marma ligger utmed Uppsalaåsen som mellan Ambricka och Tensmyra når sin högsta punkt 
på 50 meter över havet. Vissa partier i anslutning till åsen består av ursvallad sand, bland 
annat vid Marma hed. Området består till största delen av tallskog i olika ålder. Vissa partier 
har brunnit, speciellt vid Marma skjutfält. Det finns därför brandberoende insektsarter och 
mosippa. 
 
Dalälven är ett långsträckt flackt område som är ett mosaiklandskap med lövskogar, 
ädellövmiljöer, gamla tallar och granskogar av naturskogskaraktär. Stråk av kalkhaltiga jordar 
finns i området. 
 
Gårdskärkusten är ett flackt landskap utmed kusten som karaktäriseras av grunda lerbottnar, 
långsmala vikar och holmar. Landhöjningen har påverkat skogen då marken som stiger upp ur 
havet är rik på kalk. Kalkhalten har bidragit till rika barrskogar med många skyddsvärda arter. 
I de tre värdetrakterna finns höga naturvärden i naturtyperna åsbarrskogar, kalkbarrskogar, 
skogar rika på asp, ädellövmiljöer och Dalälvens svämlövskogar.  
 
Åsbarrskogar finns på den i nord-sydlig riktning sträckande Uppsalaåsen med ansvarsarter 
som mosippa, bombmurkla och skrovlig flatbagge. 
 
Kalkbarrskogar finns främst ute vid kusten, men även utmed åsen. Ansvarsarter ett 20-tal 
olika svampar, de flesta är fingersvampar, spindelskivlingar, fjälltaggsvampar och 
korktaggsvampar. Orkidéen guckusko är inte rödlistad men Natura 2000-art. 
 
Asprik skog med höga naturvärden finns främst i södra delen av kommunen och i Dalälvens 
svämlövskogar. I de asprika skogarna finns flera ansvarsarter, många av dem är skalbaggar 
men även några fjärilsarter samt aspfjädermossa. 
 
Ädellövmiljöer finns i kommunens södra del och ingår även i Dalälvens svämlövskogar. 
Ädellövträden är här på gränsen av sitt utbredningsområde och finns därför inte i så stor 
utsträckning i kommunen. De är dock mycket artrika och har därför ett mycket högt 
naturvärde. Ädellövträden utgör livsmiljöer för många arter av främst svampar, insekter och 
lavar. 
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Dalälvens svämlövskogar är lövskogar som växer längs stränder och som översvämmas. De är 
i regel mycket artrika och det finns såväl ädellövträd som triviallövträd i dessa skogar. I dessa 
skogar finns sex ansvarsarter; tre mossor, en svampart, en lavart och en skalbaggeart. 
 
Odlingslandskapet 
 
Kommunens yta har alltid till större delen täckts av skog. Men här har tidigare funnits ett rikt 
odlingslandskap längs Dalälven och kring Gårdskär.  
De något högre liggande moränmarkerna i Gårdskär utgjordes ursprungligen av öppna eller 
glest träd- och buskbevuxna betesmarker med insprängda små åkrar. Mera blockrika marker 
utvecklades efter hand till betesmarker som idag i stor utsträckning övergått till skogsmark. 
Odlingslandskapet kring Gårdskär är ett av få kvarvarande ställen i kommunen som 
kontinuerligt har brukats. 
 
I kommunen finns cirka 57 hektar ängs- och betesmarker inventerade i ängs- och 
betesmarksinventeringen. Av dessa bedömdes 16 hektar som ej aktuella.  
Viktiga områden för spridning av arter som är knutna till hävd är kraftledningsgator och 
artrika vägrenar. 
 
Regionalt naturvårdsprogram  
Karta till detta avsnitt finns på sida 3 i dokumentet   
 
Det finns ett naturvårdsprogram för hela Uppsala län från 1987. Det pekar ut värdefulla 
naturområden i Älvkarleby kommun. Områden är klassade i tre värdeklasser. I kommunen 
finns 35 områden utpekade vilka omfattar ungefär 9 200 hektar. Värdeklasserna bedömdes 
utifrån förhållanden som förekomst av växt- och djur, rörligt friluftsliv, geovetenskap, 
hydrologi, limnologi och landskapsbild. Till grund för bedömning av klassningen bedömdes 
såväl naturvärdet som friluftslivet. Klass I är högsta värdet medan klass II mycket högt och 
klass III högt värde.  
 
Grön infrastruktur i Uppsala län 
Karta till detta avsnitt finns på sida 7 i dokumentet   
 
Länsstyrelsen i Uppsala län har tagit fram en handlingsplan för Grön infrastruktur i länet. 
 
Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och 
djur samt till människors välbefinnande. Länsstyrelsen har tagit fram handlingsplanen Grön 
infrastruktur i Uppsala län med anledning av ett regeringsuppdrag till landets samtliga 
länsstyrelser. Enligt regeringsuppdraget ska planerna identifiera landskapets biotoper, 
strukturer, element och naturområden i land- och vattenmiljön inklusive i tätortsnära områden, 
och redovisa lämpliga bevarandeinsatser som hänsyn, skydd, skötsel och 
restaureringsinsatser, som bland annat kan utgöra grund för prövningsverksamhet och fysisk 
planering. Planerna ska bygga på samarbete med berörda landskapsaktörer inom exempelvis 
skogsbruk, jordbruk och fiske, och involvera det civila samhället. 
 
Värdetrakter i länet beskrivs för naturtyperna kust och hav, sjöar och vattendrag, våtmarker, 
odlingslandskapet och skog. Värdetrakter definieras som landskapsavsnitt som inneh ller 
h gre t theter av naturtypens biologiska v rden n vad som finns i det omgivande landskapet. 
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Underlagets upplösning fungerar bra för att få överblick på regional och mellankommunal 
nivå. 
 
6.3 Skydd av natur 
Karta till detta avsnitt finns på sida 5 i dokumentet   

Natura 2000  
 
Natura 2000-områden är riksintressen enligt 4 kapitel 8§ miljöbalken. Områdena är också 
skyddade enligt 7 kapitlet 27§ miljöbalken och med stöd av EU-direktiv, fågeldirektivet samt 
art- och habitatdirektivet. Skyddet innebär att verksamheter eller åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-området måste ha tillstånd för att 
genomföras. Det innebär att även verksamheter eller åtgärder utanför Natura 2000-området 
kan kräva tillstånd om de påverkar Natura 2000-området. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. 
 
I Älvkarleby kommun finns 14 Natura 2000-områden. Flera av dem är präglade av 
växelverkningar mellan land och vatten, detta gäller både östersjökusten med sanddyner, 
landhöjningsskog och grunda havsvikar och Dalälvens stränder med älvängar och 
svämskogar. För samtliga områden finns en av länsstyrelsen fastställd bevarandeplan och 
många av dem är skyddade som naturreservat, eller planeras att skyddas som naturreservat. 
Naturreservat är den mest effektiva och användbara skyddsformen för bevarande av större 
naturområden. Naturreservaten är områden som har stor betydelse för människan, floran, 
faunan eller som är av intresse ur ett geologiskt perspektiv. Naturreservat kan bildas både av 
både Länsstyrelsen och kommunen. Enligt miljöbalken finns det fem skäl för att bilda ett 
naturreservat: 

 bevara den biologiska mångfalden  
 vårda och bevara värdefulla naturmiljöer  
 sörja för människans behov av friluftsliv  
 skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer  
 skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter 

 
I Älvkarleby kommun finns fem naturreservat, varav ett delas med Tierp kommun. 
 
Naturreservat 
 
Gropholmarnas naturreservat 
 
Gropholmarna ligger mitt i en del av Dalälven, där flera små älvfåror bryter upp landskapet. 
På Gropholmarna och i strandpartiet utmed Dalälven finns en relativt orörd blandskog med 
både löv- och barrträd. Floran är mycket rik med t ex ormbär, lundgröe och strutbräken och 
fiskevattnen är bra med god tillgång på abborre och gädda. Det flacka området ovanför 
brinken är sannolikt utsvämmad sand från åsen i öster.  
 
Syftet med reservatet är att skydda och bevara den relativt orörda skogen och de geologiska 
betingelserna samt det växt- och djurliv som är knutet därtill. Om det inte strider mot 
bevarandeintresset får området nyttjas och med enkla anordningar göras tillgängligt för 
allmänhetens naturupplevelser.  
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Biluddens naturreservat 
 
Billudden utgör Uppsalaåsens nordligaste utlöpare och reservatet består av flera uddar och öar 
i Dalälvens utlopp. Den kraftiga landhöjningen som pågår har skapat flera spännande 
geologiska fenomen som kan studeras i området och gör även att havtorn trivs väldigt bra. 
Därför finns här ett av Sveriges största sammanhängande bestånd av havtorn. Det kalkrika 
material som åsen är uppbyggd av har skapat förutsättningarna för den intressanta floran. 
Billhamn är ett fiskeläge längst ut på Billudden som har anor från 1600-talet. Strandområdet 
vid Rullsand-Brämsand är ett välbesökt bad- och campingområde med väl utbyggd service. 
Här finns även ett naturum och naturstigar.  
 
Syftet med reservatet är att främja bad och friluftsliv inom området vid Rullsand-Brämsand 
och att bevara Billhamns karaktär av öppet fiskeläge. Övriga delar bevaras främst för sin 
särart och för forskning, undervisning och naturupplevelser, genom att de till största delen får 
utvecklas utan mänsklig påverkan. Inom vissa områden får naturvårdsanpassat skogsbruk 
bedrivas.  
 
Båtfors naturreservat  
 
Reservatet utgörs av en mosaik av öar och forsar med vildmarkskänsla där Nedre Dalälven 
breder ut sig i sidled. Området är svårtillgängligt vilket har gjort att delar av det är 
urskogsartat och relativt orört av människan. Här finns gott om gamla och döda träd i olika 
förmultningsstadier som gör att flera arter lavar och svampar som trängts tillbaka av det 
moderna skogsbruket har klarat att överleva. De näringsrika älvsedimenten, kalkhalten och 
älvens temperaturutjämnande verkan gör att växtligheten är ovanligt rik för dessa 
breddgrader. Fågelfaunan är både art- och individrik. Särskilt hackspettar och tättingar är väl 
representerade. 
 
Syftet med reservatet är att bevara området samt att skydda och vid behov vårda de biotoper 
och naturkvalitéer som enligt reservatsbeslutet kännetecknar området. 
 
Bölsjöns naturreservat  
 
Stora delar av reservatet består av kärr och sumpskog. Där marken är kalkrik finns ofta 
rikkärr. Det är kärr som är rika på mineraler och med en rik flora. Här trivs exempelvis olika 
starrarter och orkidéer, bland annat brudsporre, ängsnycklar och sumpnycklar. I sumpskogar 
är luften väldigt fuktig och marken likaså. Därför trivs många mossor och lavar 
här, kattfotslav, korallbylav och lunglav för att nämna några. Sumpskogen är en varierad skog 
med tall, glasbjörk, klibbal och gran som vanligt förekommande trädslag. Själva sjön har ett 
intressant och spännande ekosystem då den saknar fiskar. Avsaknaden av fiskar ger möjlighet 
för andra typer av växter och djur att leva där, till exempel blodiglar och den hotade 
kalkkärrsgrynsnäckan.  
 
Syftet med reservatet är att bevara öppna rikkärr, trädbevuxen myr, sumpskog, barrskog och 
kransalgsjö amt den biologiska mångfalden. Syftet är även att värna de hydrologiska 
förhållandena och bidra till att gynnsam bevarandestatus nås för de arter och miljöer som är 
utpekade enligt Natura 2000, samt andra hotade och missgynnade arter.  
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Mararnas naturreservat 
 
Mararna är ett botaniskt intressant våtmarksområde som domineras av rikkärr och 
extremrikkärr. Extremrikkärren är förhållandevis enhetliga med kärrklomossa, prakt- och 
guldspärrmossa samt bland annat axag, klubbstarr, flugblomster och sumpnycklar. Andra 
rariteter återfinns på kalkfuktängen och vid bäcken. Områdets grunda sjöar, Charasjöar, hyser 
gölgroda och blodigel. Mararna är av stor betydelse som referensområde för forskning och 
undervisning. 
 
Biotopskydd  
 
Mindre mark- och vattenområden som är livsmiljöer för hotade djur- och växtarter eller som 
annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som biotopskyddsområde. Biotopskyddet innebär 
att det är förbjudet att bedriva verksamhet eller utföra åtgärder som kan skada naturmiljön.  
Det finns småbiotoper i jordbrukslandskapet som omfattas av ett generellt biotopskydd, det 
kan exempelvis vara odlingsrösen, åkerholmar och stenmurar. Skyddet för alléer gäller även 
om det inte är jordbruksmark, det ska dock vara i ett öppet landskap eller utmed väg. Dessa är 
inte redovisade på karta. För att göra åtgärder i ett biotopskyddat område krävs dispens från 
Länsstyrelsen. 
 
Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) 
 
I miljöbalkens 3 kap. 3 § anges att Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från 
ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 
 
Det kan vara områden som idag är starkt påverkade av olika mänskliga aktiviteter som 
exempelvis en försurad eller övergödd sjö som inte tål ytterligare belastning. Det kan också 
vara områden som är särskilt känsliga och som har lång tid för återhämtning, exempelvis 
hällmarkstallskogar med många hotade arter.  
 
Ekologiskt särskilt känsliga områden ska enligt miljöbalkens hushållningsbestämmelser så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Exempel på sådana 
åtgärder är uppförande av bebyggelse som kan innebära risk för ytterligare belastning på ett 
vattendrag eller en sjö. Det kan även vara sådana åtgärder som att gödsla en naturbetesmark 
som är ovanliga naturmiljöer med känsliga arter för gödsling. 
 
Havet och samtliga sjöar och vattendrag bör klassas som ekologiskt särskilt känsliga områden.  
 
Rödlistade arter och arter enligt artskyddsförordningen 
 
Lokaler för rödlistade arter och arter enligt artskyddsförordningen som kan komma att 
påverkas vid exploatering ska beaktas. Förutsättningar för dispens ska utredas innan en 
eventuell exploatering. Sverige har i artskyddsförordningen genomfört en väsentlig del av 
bestämmelserna i EU:s fågeldirektiv och habitatdirektivet till svensk lagstiftning. Inom 
Älvkarleby kommun finns ett stort antal hotade och sällsynta växt- och djurarter. De finns 
koncentrerade till Marma, Dalälven och dess omland samt till Gårdskärskusten. De flesta 
arterna är knutna till skogslandskapets naturmiljöer. Den sällsynta vitryggiga hackspetten, 
rödlistad som akut hotad och fridlyst enligt 4 § artskyddsförordningen, finns i 
Dalälvsområdet.  
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Vattentäkter 
 
Älvkarleby kommun har idag tre befintliga vattentäkter, Kronsågen, Sand och Marma, varav 
vattentäkten i Marma endast används som reservattentäkt för Marma. Kronsågen och Sand 
körs normalt parallellt men har samma distributionsområde.  
 
Vattentillgången är tillräcklig för nuvarande behov men tecken finns på att ytterligare uttag 
för att täcka behoven på längre sikt inte är möjliga. Vattentäkterna bedöms påverkas av ett 
förändrat klimat, framför allt vid längre torrperioder där vattennivån i Dalälven är låg 
nedströms kraftverket.   
 
I och med utökad kommunal samverkan med Gävle kommer en ny vattentäkt att etableras i en 
outnyttjad del av Uppsalaåsen. Den nya vattentäkten kommer att kompletteras med konstgjord 
grundvattenbildning där ytvatten från Dalälven kommer att infiltreras för att öka den 
uttagbara mängden vilket säkrar tillgången på dricksvatten av god kvalitet inför framtiden, 
även i ett förändrat klimat. 
 
Skyddsområde för vattentäkter 
Karta till detta avsnitt finns på sida 14 i dokumentet   
 
Syftet med ett vattenskyddsområde är att ge vattenförekomsten ett tillräckligt gott skydd så att 
råvattentillgångarna och vattnets kvalitet säkras i ett flergenerationsperspektiv. Tillgången på 
råvatten till den allmänna vattenförsörjningen är en av de viktigaste naturresurser att skydda. 
Vattenförekomsten utgör en sårbar del i en säker vattenförsörjning och skydd mot 
verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt krävs 
därför. 
 
I Älvkarleby kommun finns tre allmänna vattentäkter som har skilda vattenskyddsområden. 
Samtliga vattenskyddsområden är inrättade före miljöbalken trädde i kraft och har behov av 
revidering av såväl skyddszonernas geografiska utbredning som av föreskrifter för att skydda 
vattnet. 
 

6.4 Strandskydd och LIS-områden 
Karta till detta avsnitt finns på sida 6 i dokumentet   

Strandskydd 
 
Vid alla sjöar, vattendrag och hav i Sverige gäller generellt strandskydd. Det är reglerat i 
Miljöbalken. Syftet med att skydda strandområden är att trygga allmänhetens möjligheter till 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Det är många arter som är 
beroende av övergången mellan land och vatten och stränderna är viktiga häcknings- och 
rastplatser för fåglar. Fiskar, kräldjur och groddjur är beroende av grunda strandområden som 
produktions- och uppväxtplatser. En ökad exploatering av strandlinjer riskerar att leda till 
privatisering av attraktiva mark- och vattenområden och därigenom också minska 
framkomlighet för allmänheten. 
 
Inom ett strandskyddat område är det inte tillåtet att uppföra nya byggnader. Det är inte heller 
tillåtet att ändra byggnaders användning, till exempel genom att bygga om en fiskebod till ett 
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fritidshus, om det hindrar allmänheten från att vara i området. Det är inte heller tillåtet att till 
exempel anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd.  
 
Ekonomibyggnader och anordningar som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk eller 
renskötsel är undantagna från förbudet, om de måste ligga inom strandskyddat område för sin 
funktions skull. 
 
Det generella strandskyddet omfattar både land och vatten 100 meter från strandlinjen. I 
Älvkarleby kommun finns flera värdefulla strandområden och där är strandskyddet utökat till 
300 meter. Inom områden med detaljplan kan strandskyddet vara upphävt enligt särskilda 
beslut. Det är kommunen som beslutar om upphävande av strandskydd enligt Miljöbalken. 
Länsstyrelsen prövar kommunens beslut om strandskydd. 
 
Områden med utökat strandskydd: 
 

 Bottenhavet och dess öar 300 m på land och i vatten 
 Dalälven och dess öar 300 m på land och i vatten 
 Bölsjön 300 m på land och i vatten 
 Trösken 300 m på land och i vatten 
 Laxodlingen 300 m på land 
 Marmafjärden 300 m på land 

Det är möjligt att söka dispens från reglerna för att bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt 
göra ingrepp i och påverka strandskyddsområdet. För att få dispens från strandskyddet krävs 
särskilda skäl. Dessutom får man inte påverka syftet med strandskyddet negativt. 
Allmänhetens tillgång till strandområden och goda livsvillkor för djur och växtliv måste 
tryggas.  

I miljöbalkens regler om strandskydd finns sex särskilda skäl för dispens från strandskyddet: 

 Att marken redan är ianspråktagen genom till exempel en byggnad eller camping 
som gör att området inte längre är allemansrättsligt tillgängligt eller biologiskt 
värdefullt. 

 Platsen är väl avskild från stranden genom till exempel bebyggelse, väg eller 
järnväg. 

 Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten. 
 Utvidgning av pågående verksamhet, till exempel industri eller hamn som inte kan 

tillgodoses utanför strandskyddsområdet. 
 Att det finns ett angeläget intresse som till exempel tätortsutveckling, 

infrastruktursatsning eller någon anläggning som gagnar friluftsliv, miljö, natur eller 
kulturhistoria och som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet. 

 Att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget unikt 
intresse. 
 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) 
 
Vissa lättnader i strandskyddet kan ske i områden för landsbygdsutveckling där tillgången till 
orörda stränder är god och exploateringstrycket lågt. Syftet med att peka ut 
landsbygdsutvecklingsområden är att styra exploatering till de platser där ny bebyggelse, 
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verksamheter eller anläggningar kan bidra med att utveckla landsbygden. Det är i 
översiktsplanen som områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge ska pekas ut. Dessa 
områdens redovisas i kapitel 2.5. 
 
Inom LIS- områden föreslås både bebyggelseutveckling och utveckling av friluftsliv och 
rekreation. För att kunna få dispens från strandskyddet för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS) måste vissa kriterier i miljöbalken uppfyllas. För ett område som pekats ut som 
LIS-område kan ytterligare särskilda skäl användas vid prövningen av upphävande eller 
dispens från strandskyddet. Dessa är: 
 

 Bidrar byggnaden, anläggningen, verksamheten eller någon åtgärd till att bidra till 
utvecklingen av landsbygden? 

 Om prövningen gäller en dispens för att uppföra ett enstaka en- eller tvåbostadshus får 
man beakta om husen ska uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

6.5 Kulturmiljö 
Karta till detta avsnitt finns på sida 8   
 
Historik 
 
Geologiskt sett är Uppland ett ungt landskap. För Älvkarlebys del var det inte förrän under 
yngre stenålder, för cirka 4500 år sedan, som de högst belägna delarna av landskapet började 
stiga upp som öar ur havet. Effekterna av landhöjningen är dramatiska eftersom landskapet är 
flackt och lågt.  
Den första befolkningen som bosatte sig här livnärde sig förmodligen på jakt, fiske och senare 
på boskapsskötsel. Spåren som finns kvar från denna tid är gravarna, större rösen eller 
röseliknande stensättningar. De mest anmärkningsvärda gravarna är tre rösen och två 
stensättningar vid Vidhällarna cirka 6 km väster om Västanå men det finns även rösen och 
stensättningar i närheten av Finntorpet och på östra sidan av Dalälven.  
 
Under yngre järnålder befolkas bygden ytterligare. Gravar är fortfarande den vanligaste 
lämningen från denna tid och finns på ett antal platser i kommunen.  
 
Areella näringar 
 
Det som karakteriserar Älvkarlebys kulturmiljö är bland annat påverkan från ortens olika 
näringar. Näringar som återigen har varit och fortfarande är beroende av vilka naturresurser 
som finns.  
 
Det har aldrig funnits mycket jordbruk i Älvkarleby eftersom det finns begränsade 
möjligheter för spannmålsodling. Däremot fanns det bra bete på utmarkerna och befolkningen 
riktade sig in på boskap. Många ortsnamn (slutar på -boda och -sättra) syftar till fäbodarna 
som troligen var en viktig del på orten. Det finns även vägar i dag som kan ha sitt ursprung 
som fägator. Älvkarleby blev tidigt känd för sitt goda laxfiske i älven men även havsfisket var 
bra: Strömming, ål och sik-fiske har haft stor betydelse. De bebyggda fiskehamnarna uppstod 
dock inte förrän på 1800-talet. Kvar av dessa finns enstaka gistvallar, sjöbodar och kokhus till 
exempel i Gårdskär. Idag har yrkesfisket nästan upphört men sportfisket är fortfarande viktigt 
för orten.  
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Bruken och industrialiseringen 
 
När järnbruksrörelsen nådde bygden vid mitten av 1600-talet växte befolkningen. Efterhand 
blev också i stort sett hela befolkningen inblandad  med kolning, järnframställning eller 
transporter. Trakten kom i över två sekel att domineras av järnbruk som även innebar 
etablering av helt nya samhällen som växte fram kring bruken. Det var bosättningar med en 
omisskännligt patriarkal prägel. Byggnaderna blev större. För arbetare byggdes kollektiva 
bostäder och för bruksherren betydligt större hus än de som fiskebönder byggt. 
Andra typer av industrier tog över när järnbrukseran tog slut. Sågverksindustrin som fanns 
innan järnbrukseran togs upp igen och flottning tillkom som en viktig sysselsättning på orten. 
Industrin utvecklades med ångtekniken och när sågningen 1868 flyttades till Skutskär 
inleddes en mycket expansiv utveckling. 
 
Vattenkraft 
 
1880 togs landets första vattenkraftverk för elektricitet i bruk. Ett trettiotal år senare inleddes 
en massiv utbyggnad. Kraftverket i Älvkarleby  färdigt 1915  kom i den tidiga generationen 
av omfattande statliga utbyggnader  jämsides med verken i Trollhättan och Porjus. 
 
Militären 
 
Även militärens närvaro i kommunen påverkar kulturmiljön. 1880 byggdes ett sommarläger 
för Svea Ingenjörstrupper på Laxön. Ett femtontal träbyggnader uppfördes varav störstadelen 
är bevarade och tillsammans med Karl XIII:s bro och turisthotellet är området stadfäst som 
kulturmiljö av riksintresse.  
 
Samma år röjdes Marma skjutfält och Marma läger byggdes för artilleriet. Marma läger är en 
arkitektur- och teknikhistoriskt värdefull miljö som tillkom i samband med det långskjutande 
artilleriets utveckling under 1800-talets senare del. Bebyggelsen representerar genom sin 
påkostade arkitektoniska kvalitet vapenslagets då stora betydelse. Även Marma läger (och 
skjutfält) har status som kulturmiljö av riksintresse.  
 
Kommunikationer 
 
När man förr i tiden färdades mellan Uppsala och Gävle var det vanligt att passera Dalälven 
med färja i Älvkarleby en bit nedanför fallen. Eftersom många drunkningsolyckor inträffade 
med färjan byggdes en bro som blev klar 1797. På grund av en svag konstruktion, bröts bron 
sönder av vårfloden sju år senare. En ny bro stod klar år 1816. Den fick namn efter Carl XIII, 
som var kung när bron invigdes. Bron rustades upp 1955, men har samma utseende som när 
den byggdes. Bron ingår i riksintresset för Laxön.  
 
Järnvägen mellan Gävle och Uppsala öppnade 1874 och nya samhällen uppstod. Bland annat i 
Marma. Genom tiderna har det funnits upp till 10 stationer i Älvkarleby. Idag finns det dock 
inte många spår kvar efter järnvägshistorien: Alla stationsbyggnader är rivna och endast ett 
fåtal banvaktsstugor finns kvar.  
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Kulturhistoriskt värdefulla områden 
 
Ett kulturmiljöprogram för Älvkarleby kommun togs fram år 2000. Programmet är framtaget 
för att vara lättillgängligt för en bred allmänhet samt att vara en vägledning för planering och 
myndighetsutövning. Det finns således flera områden och byggnader som inte finns med i 
detta kulturmiljöprogram och det föreslås därför i översiktsplanen att kommunen ska ta fram 
ett nytt kulturmiljöprogram. Följande områden finns utpekade i kulturmiljöprogrammet: 
 
Ambricka 
 
Ambricka 1:24 utgör en välbevarad gårdsmiljö. Bostadshuset är en parstuga och 
ekonomibyggnaderna består av en källarbod samt en timrad lada med en vinkelbyggd 
stenladugård från 1800-talets senare del.  
 
Billhamn 
 
Billhamn är ett av Älvkarlebykustens mest välbevarade fiskelägen. Även om den äldre 
bebyggelsen byggts om och förändrats har platsen behållit sin karaktär av småskaligt 
fiskeläge.  
 
Sågarbo 
 
Sågarbo herrgård med sina två flygelbyggnader har ett stort kulturhistoriskt värde som 
representant för det tidiga 1700-talets herrgårdsanläggningar i trä. Byggnaden har utvändigt 
bevarat huvuddragen i sin ursprungliga form, medan invändigt är byggnaden ombyggd på 
1940-talet.  
 
Gårdskär 
 
Gårdskär har trots nytillskott i bebyggelsen kvar sin karaktär av klungby och omges av ett än i 
dag brukat landskap.  
 
Gårdskärs fiskehamn 
 
Gårdskärs fiskehamn är en karakteristisk upplandshamn med välbevarad bebyggelse och 
gistvallar. Den homogena bebyggelsen med rödmålade garnbåtsbodar utgör ett stort 
kulturhistoriskt värde och berättar om upplandsfiskets långa historia. 
 
Harnäs 
 
Harnäs utgör ett mycket välbevarat exempel på en mindre bruksort från 1700- och 1800-talen. 
Av industrianläggningarna återstår idag endast kolhusets slaggstensruin, ett par grundmurar 
och magasinsbyggnader av slaggsten. Bruksgatan är däremot bevarad. Den kantas på ena 
sidan av åtta timrade arbetarbostäder, av vilka de tre längst i norr och den längst i söder 
uppfördes vid 1700-talets mitt, medan de övriga fyra är tillkomna i början av 1800-talet. 
Samtliga byggnader har faluröd locklistpanel och flera tak är täckta av enkupigt tegel. Till 
bostadshusen hör uthus och bodar av falurött timmer. På bruksgatans andra sida ligger f d 
brukskontoret, förvaltarbostaden och brukshandeln. Förutom dessa äldre, välbevarade 
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byggnader finns i Harnäs ett antal arbetarbostäder och magasinsbyggnader. Järnbruksområdet 
utgör fast fornlämning.  
 
Hyttön 
 
Hyttöns isolerade läge i skogsbygden med delvis ålderdomlig bebyggelse är representativ för 
den äldre bruksrörelsens spridda lokalisering. Även den senare bebyggelsen som tillkommit 
för skogsbrukets behov, där flottningsrännan till Bomhus speciellt bör uppmärksammas, är 
intressant och speglar den näringsgren som blev järnhanteringens arvtagare. 
 
Laxön och Stora hallen 
 
Anläggningarna på Laxön har ett stort militär- och kulturhistoriskt intresse. Området är 
märkligt genom den stora mängden välbevarade byggnader i enlighet träarkitektur i huvudsak 
från 1881 till 1910.  
 
Stora hallen är den enda byggnaden som återstår av Älvkarleby Järnvägspark. Stora hallen är 
både beträffande utformning och färgsättning synnerligen typisk för de smakriktningar inom 
arkitekturen som rådde kring sekelskiftet 1900.  
 
Mangrund och Kniven 
 
Kniven och Mangrund är två av Upplandskustens få, jämförelsevis välbevarade 
sommarfiskelägen.  
Den enkla, omålade bebyggelsen är karakteristisk för säsongfiskelägena och har ett stort 
kulturhistoriskt och miljömässigt värde. Äldre material, byggnadsdetaljer, ytbehandlingar, 
proportioner och byggsätt bör bevaras och tillvaratas i samband med underhåll och eventuella 
om- och tillbyggnader.  
 
Marma by 
 
Trots att majoriteten av Marma bys äldre bebyggelse har förändrats går det fortfarande att 
urskilja den gamla bytomtens läge i landskapet. Bebyggelsen visar på ett tydligt sätt på 1800-
talets befolkningsökning.  
 
Marma läger 
 
Marma läger är en karakteristisk militäranläggning från 1800-talets slut med en successiv 
utveckling till våra dagar. Lägret är militärhistoriskt och arkitekturhistoriskt intressant genom 
sina välbevarade och rikt utformade lägerbyggnader från 1800-talets senare del.  
 
Skutskär 
 
Skutskär är ett av de verkligt betydelsefulla samhällena från industrialismens genombrott. 
Området kring Kolningen utgör en homogen del som talar om industrisamhällets äldre 
historia. Övriga få bevarade delar av det äldre sågverket är av stor betydelse som minne från 
en viktig del i landets industriella utveckling. Komplementsamhället Upplandsbodarna med 
tomtstruktur, rutnätsplan och grusbelagda gator har ett stort kulturhistoriskt och miljömässigt 
värde. Egnahemsområdena Kyrkby och Kyrkslätten har kvar mycket av sin ursprungliga 
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karaktär. Andra byggnader som Folkets hus och Medora folkskola har kulturhistoriska och 
arkitektoniska värden.  
 
Älvkarleby 
 
En tusenårig verksamhet har lett fram till det som idag är Älvkarleby. Den långa historien har 
på olika sätt satt sina spår i form av odlad mark, bebyggda miljöer av olika slag, vägsystem 
och gravplatser. Naturformationerna samspelar med magnifika byggnadsverk, kraftstation och 
ställverk i mörkrött tegel, dammanläggningar och Carl XIII:s bro. Turisthotellet vittnar om 
den begynnande turismen i slutet av 1800-talet då Älvkarlebyfallen blivit kända som en stor 
sevärdhet.  
 
Älvkarleö bruk och Lanforsens kraftverk 
 
Älvkarleö bruk och Lanforsens kraftverk är en omfattande anläggning med bevarad 
bebyggelse från fyra sekler. Kontinuiteten i produktionsindustrins bebyggelse från 1600-talet 
till idag är mycket tydlig. På ett fint sätt hålls dessa epokers bidrag till miljön samma av de 
planterade alléerna och den allmänt parkbetonade karaktären. Anläggningen vid Lanforsen 
med kraftverksbyggnad och personalbostäder har en mycket välbevarad och klassicistisk 
prägel.  
 

6.6 Befolkning och bebyggelse 

Befolkningen i Älvkarleby kommun minskade under åren 1970 2000 men har sedan dess 
ökat. Den 31 december 2018 bodde 9 392 invånare i Älvkarleby kommun. Det är en 
minskning med 10 personer jämfört med året innan. Under 2018 flyttade 607 personer till 
kommunen och 596 personer flyttade ut. Det allra största flyttutbytet har kommunen med 
Gävle. Det är framför allt människor i ålder 20-29 år som står för både in- och utflyttningen. I 
den åldern bildar många familj, studerar och byter jobb, och det hänger ofta ihop med en flytt. 

Den största tätorten i kommunen är Skutskär med cirka 6100 invånare, därefter Älvkarleby 
med cirka 1500 invånare och Marma med 450 invånare. Det är främst i tätorten Skutskär som 
lägenheter i flerbostadshus finns. I Skutskär bor cirka 40 % av invånarna i lägenhet i 
flerbostadshus. Merparten av dessa upplåts som hyresrätter av Älvkarlebyhus. Även i tätorten 
Älvkarleby bor cirka 20 % av invånarna i flerbostadshus, men den största andelen även där 
bor i småhus. I övriga delar av kommunen finns främst småhus. En del av byggnadsbeståndet 
i framförallt Långsand och Gårdskär (främst Fårskär och Skeppsholm) används som 
fritidshus.  
 
Nybyggnadstakten de senaste åren har varit låg. Av dagens småhus i kommunen är de allra 
flesta byggda perioden före 1930 och fram till 1980. De flerbostadshus som inrymmer många 
av de hyreslägenheter som finns idag byggdes framförallt under 1950- och 60-talet i 
Älvkarleby och Marma såväl som i Älvkarleö. Det var emellertid i Skutskär som hyreshus 
byggdes i större skala. Äldre hus har rivits för att ge plats för nya. 2000-talet har 
kännetecknats av att enskilda hushåll byggt om, byggt ut och styckebyggt friliggande 
enbostadshus. Det har till stor del också gällt om- och tillbyggnader och omvandling av 
fritidshus till permanentboende. 
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6.7 Service
Karta till detta avsnitt finns på sida 9 Kartbilaga - Förutsättningar . 
 
Största serviceutbudet finns i Skutskär med förskolor, grundskolor för samtliga årskurser, 
äldreboenden, kommunkontor, bibliotek, vårdcentral, apotek, postutlämningsställen, bank, 
dagligvarubutiker, bensinmackar med mera. Älvkarleby är den enda bland övriga orter med 
dagligvarubutik. Enstaka butiker finns utanför Skutskär.  
 
Älvkarleby kommun har fyra grundskolor och nio förskolor. I Skutskär finns förskolor och 
grundskolor för samtliga årskurser. I Älvkarleby finns en grundskola (till årskurs 5) och 
dagligvarubutik. Gårdskär och Marma har förskoleverksamhet. Kommunal vuxenutbildning 
finns i Skutskär. Gymnasieskola finns inte i kommunen, men samarbete med Gävle och 
utbildningar i Tierp och Uppsala finns.  
 
För människor med särskilda behov finns Tallmons vård- och omsorgsboende som ligger i 
södra Skutskär. Boendet är även korttidsboende. Gruppbostäder finns i centrala Skutskär 
medan demensboende finns i Gävle. Från och med hösten 2019 beräknas demensboende 
finnas också på Tallmons vård- och omsorgsboende. I kommunen finns dessutom HVB-
hemmet Inagården och servicehemmet Fyrklövern. 
 

6.8 Kultur och fritid 
Karta till detta avsnitt finns på sida 11 Kartbilaga - Förutsättningar . 
 
Kommunen har ett bibliotek som ligger i Skutskär. Biblioteket är även en levande mötesplats 
för kultur- och läsupplevelser samt olika typer av möten. I Älvkarleby kommun finns cirka 
110 registrerade föreningar som täcker in de flesta intresseområden - från idrott och friluftsliv 
till kultur, politik och religion. I Skutskär och Marma finns Folkets Hus, i Skutskär med tea-
ter- och biografsalong. I Gårdskär, Långsand och Älvkarleö finns föreningsdrivna sam-
lingslokaler och i Älvkarleby samlingslokaler i Hembygdsgården, skolan och 
församlingshemmet. 

Det finns flera platser i kommunen med möjlighet för att utöva någon form av idrott. Vid 
Skutskärs IP finns åtta fotbollsplaner, en konstfrusen bandybana och en ishall. Rotskärs 
sporthall är en komplett sportanläggning med, A-hall med fullstor plan och läktare, B-hall och 
C-hall. Dessutom finns skateramper och tennisbanor. Vid Älvkarleby IP finns tre 
fotbollsplaner varav en konstgräsplan. Dessutom finns en multisportarena, en hockeyrink och 
en tennisplan. Sörgärdets sporthall i Älvkarleby har en fullstor plan. Älvkarleby ridklubb 
består av två grusbanor och ett ridhus. På anläggningen finns plats för ett 40-tal hästar i olika 
storlekar. I aktivitetsladan i Älvkarleö finns plats för olika aktiviteter oavsett väder. Vid 
Gårdskärs IP finns en fotbollsplan samt en plan vid Backängen. 
 
Kommunen har också skoterleder samt en motocrossbana. 
 
Älvkarleby kommun sköter om 18 lekplatser. De största finns i Skutskär och Älvkarleby. För 
de äldre barnen finns fritidsgården Träffen som ligger i Rotskärsskolans sporthall i Skutskär. 
 
I Älvkarleby kommun finns ett rikt friluftsliv med många vackra naturområden. Fina 
skogsmarker och närhet till vatten, både Dalälven och Östersjön. En del av Upplandsleden 
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sträcker sig genom Älvkarleby kommun. Längs leden finns vindskydd med eldstäder, torrdass 
och enkla rastplatser. På några platser finns övernattning inomhus.  
 
Sportfisket i Dalälven sträcker sig från Älvkarlebyfallen till mynningen i havet, en sträcka på 
ungefär nio kilometer. Här kan man bland annat fiska lax, strömming, ål, sik och nejonögon. 
Uppströms fallen hittar man örika fjärdar i en spännande och annorlunda miljö. Även här är 
vattnen rika på bland annat gädda, gös och abborre. 
 
Älvkarleby kommun har en vacker kuststräcka med många möjligheter till bad. Även 
Dalälven och Bodaån bjuder på fina badplatser. 
 

6.9 Näringsliv och turism 
 
I Älvkarleby kommun dominerar fortfarande industritraditionen men småföretagandet växer. 
Här finns stora arbetsgivare med företag som exempelvis Stora Enso och Vattenfall. Den 
största privata arbetsgivaren är Stora Enso med 365 anställda medan kommunen är den största 
totala arbetsgivaren med runt 700 anställda. Här finns också cirka 400 småföretag och totalt 
drygt 2 600 arbetstillfällen. Massaindustrin vid Skutskärs bruk utgör något av en ryggrad i 
kommunens ekonomi och för många andra företag i trakten. Stora Enso Pulp AB är även en 
exportindustri av nationellt intresse som Europas största producent av fluffmassa. Skutskär 
Hamn ligger helt inom Skutskärs bruks industriområde  ägs av Stora Enso Pulp AB och 
arrenderas av Södra Norrlands Hamn & Logistik AB genom sitt dotterbolag.  
 
Det finns två pågående täkter i kommunen. Räkenhällarnas bergtäkt som har för avsikt att 
utvidga sin verksamhet om man efter tillståndsprocessen ges möjlighet samt Stallmons 
grustäkt som kommer att avvecklas under 2019. Industrin är den största enskilda branschen 
med ungefär 25 % av arbetstillfällena. Besöksnäringen är en växande bransch som sysselsätter 
närmare 500 personer med handel inräknat. Arbetspendling till framför allt Gävle och 
Uppsala är vanligt förekommande. Pendlingen sker huvudsakligen med tåg, buss och bil. 
 
Det finns endast ett fåtal yrkesverksamma fiskare. Endast 2 % av arealen är jordbruksmark. 
Av den totala åkermarksarealen är cirka 90 % odling av grönfoder och slåttervall medan reste-
rande ligger i träda. Spannmålsodling är nästan obefintlig. Det finns ett litet antal djurhållande 
verksamheter. 
 
Höga natur- och kulturvärden i kommunen har gett goda förutsättningar för utveckling av tu-
ristnäring. Det finns goda möjligheter för bad, fiske, camping, båt- och kanotliv, 
naturupplevelser och skogspromenader. Sportfiske har goda förutsättningar och alla vatten i 
älv och hav är av intresse. Sportfisket nedströms fallen ger stor fångst av lax och öring.  
Campingplatser, hotell, stugor och vandringshem ger möjlighet för olika typer av övernattning 
i kommunen. Från Älvkarleby fiskecamping med sitt läge mitt i älven och goda möjligheter 
för fiske, till Sågarbo herrgård som med sina röda stugor vid havet ger möjlighet till cykling, 
paddling och utforskning av naturreservatet.  
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6.10 Kommunikationer
Karta till detta avsnitt finns på sida 10 i dokumentet  Förutsä  
 
Kollektivtrafik 
 
Kollektivtrafiken i Älvkarleby kommun sköts idag av Region Uppsalas trafikförvaltning 
(UL). De ansvarar för både buss- och Upptågstrafiken. 
 
Genom kommunen går Ostkustbanan som är en del i det transeuropeiska transportnätverket. 
Järnvägen har på senare tid byggts om till dubbelspårig, med rakare sträckningar, uteslutande 
planskilda korsningar och resecentra i alla de orter den passerar inom kommunen: Skutskär, 
Älvkarleby och Marma. Längs sträckan går både gods- och personaltrafik. Med Upptåget når 
man Uppsala på en timme med möjlighet att ta sig vidare till Arlanda och Stockholm. Till 
Gävle går täta turer med tåg och det tar 12 minuter mellan Skutskär och Gävle. 
Från Skutskär och Älvkarleby går expressbuss 753 till bland annat Gävle. Med buss från 
Skutskärs centrum till Gävle tar resan under 30 minuter. Resterande busstrafik består av 
vanlig regionbuss/linjebusstrafik. Busstrafiken till och från de mindre orterna är regelbunden 
på vardagar. På helger och sena kvällar kör Upplands Lokaltrafik anropsstyrda turer med taxi 
till Gårdskär, Långsand och Älvkarleö Bruk. Från våren 2014 finns elhybrider i trafik i region 
Uppsala. 
 
Gång- och cykelvägar 
 
I kommunen finns lite drygt 14 mil gång- och cykelvägar, men det befintliga nätet är idag 
fragmenterat. I tätorterna Skutskär och Älvkarleby finns flera sträckor med gång- och 
cykelbana. En brist är dock att de ofta inte är sammanlänkade. I Älvkarleby finns brister i 
huvudsak längs Brännmovägen och Östanåvägen. I Skutskär finns brister längs 
Långsandsvägen i Överboda, i de centrala delarna samt norr om tätorten i området kring Östra 
vägen. Mellan Skutskär och Furuvik saknas säkra och gena gång- och cykelförbindelser.  
 
För att främja hela-resan-perspektivet trycker man i länstransportplanen på vikten av 
sammanhängande vägar för gång- och cykeltrafik. Även framkomlighet och säkerhet är 
viktiga aspekter när det kommer till gång- och cykelvägnätet. Med anledning av det togs det 
fram en ny cykelstrategi som skulle ge inriktningen för vilka åtgärder som bör finansieras av 
de avsatta pengarna i länstrasportplanen. I första hand prioriteras ökade förutsättningar för 
arbets- och studiependling samt goda kopplingar mellan gång- och cykelnätet och 
kollektivtrafikens prioriterade bytespunkter. En säker tillgänglighet till skola och allmän 
service prioriteras också högt. I Älvkarleby kommun prioriteras att koppla ihop orterna från 
Skutskär i norr till Marma i söder för att ingå i ett regionalt sammanhängande stråk. 
 
Älvkarleby kommun och Regionförbundet har lyft behovet av en gång- och cykelväg mellan 
Älvkarleby och Skutskär. Trafikverket samrådde under 2017 om en vägplan för gång- och 
cykelväg mellan orterna. Där konstateras att säkerheten för gång- och cykeltrafikanter är 
bristfällig mellan Älvkarleby och Skutskär och att det saknas heltäckande gång- och cykelväg. 
Avståndet mellan orterna är cirka 5 6 kilometer och bedöms vara rimligt för att välja cykel 
som transportmedel. Arbetet med vägplanen påbörjades under början av 2017. Trafikverket 
utreder flera tänkbara sträckningar och målet är att planen ska vara klar 2019. Därefter sker 
upphandling av entreprenör så att ombyggnationen kan påbörjas under våren 2020. 
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Gator och vägar 
 
Genom kommunen löper E4 och två riksvägar  Riksväg 76 från Gävle till Norrtälje via 
Karlholm och Östhammar samt Riksväg 291 mellan Älvkarleby och E4. Gator och vägar 
sköts av kommunen, vägföreningar och PEAB på uppdrag av Trafikverket. Kommunen tar 
hand om vägar i detaljplanerat område. 
I Skutskär ansvarar Trafikverket för riksväg 76, Östra vägen och Hamnvägen. I Älvkarleö 
bruk har de ansvar för Bruksgatan medan de i Älvkarleby har Östanåvägen, Brännmovägen 
och Västanåvägen. I kommunens södra del i området kring Marma har de ansvar för väg 291, 
Båtsmansvägen och Västlandsvägen. I kommunens östra delar i området kring Långsand och 
Gårdskär har de Långsandsvägen och Gårdskärsvägen (från riksväg 76 till Långsand och 
Gårdskärs fiskehamn). 
 
Riksväg 76 som går genom kommunen har en lång historia som nationell allfartsväg utmed 
kusten. Den var länge europaväg men byggdes om när den nya sträckningen av E4 västerut 
tillkom. Den har sedan dess smalnats av och försetts med gång- och cykelväg samt 
trädplanteringar vilket har lett till att trafiken har lugnats ner. 
 
Vägen är en mycket viktig länk till närliggande kommuner. I genomsnitt trafikeras sträckan 
av strax under 8000 fordon per dygn varav cirka 7 % består av tung trafik. God 
framkomlighet längs sträckan är viktigt för fortsatt utveckling av arbetsmarknad och 
näringsliv i regionen. Vägen är primär väg för transport av farligt gods genom kommunen. 
 
Stäckningen för länsväg 291 inleds vid avfarten från E4 vid Mehedeby och går via Marma till 
Älvkarleby där den ansluter till riksväg 76. Vägen var före 1977 en del av E4 och har i 
förhållande till trafikmängden god standard. Den genomsnittliga fordonstrafiken uppskattas 
till cirka 2000 fordon per dygn. Vägen är en viktig koppling mellan E4 och riksväg 76 strax 
öster om Dalälven inom kommunen och är dessutom primär väg för transport av farligt gods 
genom kommunen. 
 
Trafikprognos 
 
Trafikverket har gjort prognoser för utvecklingen av trafiken med fokus på året 2060. 
Prognosen baserar sig på antaganden om ekonomisk tillväxt, befolkningsutveckling, 
drivmedelspriser samt beslutad politik. Vidare grundar de sig i resvaneundersökningar och 
kända samband mellan bland annat individers inkomstutveckling och val av transportmedel. 
Under perioden år 2014 2040 förväntas enligt den prognosen vägtrafiken öka med 1,2 
procent årligen i Uppsala län. Det gäller den samlade vägtrafiken både när det gäller 
persontrafik och godstransporter. 
 

6.11 Teknisk försörjning 
Karta till detta avsnitt finns på sida 12 i dokumentet   

Avfall 
 
Gästrike återvinnare tar hand om kommunens hushållsavfall. De ansvarar för hämtning av 
hushållssopor, slam och latrin. Alla hushåll i kommunen kan lämna farligt avfall, sorterat 
grov- och trädgårdsavfall på återvinningscentralen och återvinningsstationer finns på sju 
ställen i kommunen.  
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En avfallsplan har tagits fram i samarbete med Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken 
kommuner. Denna sträcker sig till 2020 och har som mål att: 
 

 Förebygga resursslöseri 
 Minska användningen av farliga ämnen och säkra hanteringen av farligt avfall 
 Ta tillvara avfall som resurs 

 

Vatten och avlopp 
 
Vattenförsörjning i kommunen baseras på grundvattenuttag från Uppsalaåsen. Samtliga 
anslutna till den allmänna vattenförsörjningen i Älvkarleby kommun samt Furuvik i Gävle 
kommun ligger inom samma distributionsområde. Genom utökad kommunal samverkan med 
Gävle kommer en ny vattentäkt att etableras. Vattenförsörjningen kommer i och med den nya 
vattentäkten att bli mer driftsäker då ledningsnäten från alla vattentäkter knyts ihop samt att 
vattenverken kan komplettera och ersätta varandra vid störningar. En egen reservvattentäkt 
finns för Marma. I samband med drifttagning av det nya vattenverket kommer ett mjukare 
vatten med lägre kalkhalt att distribueras inom verksamhetsområdet.  
 
Kapaciteten i reningsverket är god och planerat framtida behov av kommunalt avlopp bedöms 
rymmas i befintligt verk och inom befintligt tillstånd. 
 
Älvkarleby kommun har ett väl utbyggt vatten- och avloppsnät (spill och dagvatten). Det 
finns idag endast cirka 350 enskilda avloppslösningar i Älvkarleby kommun. De hushåll som 
bor utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp ansvarar själv för 
dricksvatten och avlopp.  
 
De utvecklingsområden som föreslås i översiktsplanen är i huvudsak lokaliserade inom de 
områden där det finns kommunalt vatten och avlopp. 
 
Vindbruk 
 
Vindbruksproduktionen står för drygt 10 procent av elproduktionen i Sverige. De senaste 
årens teknikutveckling har möjliggjort en effektiv produktion i kallt klimat och skogar vilket 
inneburit flera större parker i norra Sverige. Vindbruken är nu geografiskt spridd över hela 
Sverige.  
 
I Älvkarleby kommun erbjuds inte enbart gynnsamma förutsättningar för utvinning av 
vattenkraft. Här finns även goda möjligheter att utvinna vindenergi och den största 
energipotentialen finns till havs. Finngrundet eller Utsjöbanken vars västra del ligger relativt 
nära kommunen tillhör landets högst prioriterade utbyggnadsområden vid planering av 
storskaliga vindbruksparker. Området har utsetts som riksintresse för produktion av 
vindbruksel. Utredning pågår om uppförande av 130 verk. Även Campsgrund är utsett som 
riksintresseområde. Mer måttlig blåst över land kan även ge vindbruk och Älvkarleby 
kommun har vindförhållanden som är gynnsamma.  
 
I kommunen finns idag ett område med befintliga vindbruksverk. Vindbruksverken är fem till 
antalet och ligger i anslutning till Stora Ensos bruk norr om Skutskär. Verken har en navhöjd 
på 105 meter och har en beräknad årsproduktion på 6 GWh per enhet. 
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Placering 
 
Vid placering av vindbruk krävs noggrann prövning av tillståndsgivande myndigheter. Det 
krävs också ett stort hänsynstagande till områdets natur-, kultur- och friluftsvärden på vilket 
intrång görs på både vid uppförandet och under produktionstiden. Det gäller också att i 
samband med varje etablering utreda och beskriva de upplevelsemässiga aspekterna. Nedan 
redovisas översiktligt några av de effekter som vindbruksetableringar kan medföra och som är 
viktiga att beakta vid placering av vindbruksverk. 
 
Inslag i landskapet 
 
Vindbruk är ett nytt inslag i många landskap och känsligheten för vindbruk varierar. I vissa 
landskap innebär vindbruk en negativ miljöförändring medan andra landskap kan vara tåliga 
för nya inslag. Vindbruken innebär en påverkan på landskapets visuella egenskaper. Hur 
omfattande påverkan blir beror på hur pass väl vindbruken smälter in i landskapet. 
Vindbruken kan i varierande grad dominera över, kontrastera mot, eller samspela med 
landskapet.  
 
Vindbruksetableringar är iögonfallande genom sin storlek, ljud, ljus, skuggeffekter och 
rörelse. Det är därför viktigt att bedöma hur synlig vindbruken blir i landskapet. 
Vindbruksetableringens synlighet är starkt beroende av landskapstypens topografi och grad av 
öppenhet. Upplevelsen av vindbruk förändras beroende på avståndet till verken, vad som 
finns i förgrunden och bakgrunden, ljus och väderförhållanden och vår möjlighet att göra 
skaljämförelser mellan objekt. Störningseffekten påverkas också av om det rör sig om enstaka 
verk eller grupper av verk och hur stora de är. Ett riktmärke för störning är när vindbruken 
överskuggar intrycket av det som man egentligen vill koncentrera sin upplevelse till.  
 
Känsliga miljöer 
 
I miljöer där det främsta värdet ligger i deras karaktär av vildmark och orördhet kan 
vindbruken inverka negativt på de förväntningar människor har på landskapet. I tysta områden 
och landskap som förmedlar en känsla av tidlöshet och lugn med litet inslag av mänsklig 
aktivitet kan vindbruksverk upplevas som en stor kontrast och ett negativt intrång.  
 
Utifrån ett ekologiskt perspektiv kan vindbrukens direkta påverkan genom fundament, 
utbyggnad av infrastruktur och kraftledningar i känsliga områden innebära risk för 
fragmentering och förlust av livsmiljöer. Barriäreffekter, störningar och kollisionsrisker kan 
uppstå för djur i allmänhet och fåglar och fladdermöss i synnerhet om vindbruksverk placeras 
i närheten av deras boplatser eller rörelsestråk.  
 
Vindbruken kan påverka människors försörjningsmöjligheter och försvåra möjlighet att 
utveckla nya näringar genom att negativt påverka kvaliteter som ligger till grund för befintlig 
eller potentiell näringsverksamhet. Näringar som exempelvis naturturism, som bygger på hur 
människor använder, upplever och värderar landskapet kan störas negativt. Vindbruk i ett 
landskap som människor söker sig till för att uppleva tystnad och storslagenhet kan medföra 
att landskapet mister en betydande kvalitet.  
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Goda möjligheter att samverka 
 
I alla landskap finns strukturer som kräver särskild hänsyn vid vindbruksetablering. Landskap 
som generellt sett har goda förutsättningar för att tåla vindbruk kan samtidigt innehålla olika 
typer av miljöer, strukturer och unika karaktärer som kan vara känsliga för 
vindbruksetablering. Det är därför viktigt att se till hela innehållet i landskapet och beakta 
placering av vindbruksverk så att viktiga kvaliteter inte påtagligt förändras. Det finns ett antal 
generella möjligheter för vindbruk att samverka med kvaliteter som återkommer i landskapet.  
 
Storskaliga rationellt brukade jordbrukslandskap  
 
I ett storskaligt slättlandskap är den visuella tåligheten för vindbruksverk generellt hög. 
Landskapets skala kan i regel samverka med vindbruksverk. Jordbrukslandskap som har 
prägel från olika tider eller präglas av storskalig struktur av ägande samt större gårdar med 
moderna ekonomibyggnader som ger ett industriellt intryck kan ofta samverka med vindbruk. 
Vindbruken med sin rörliga utformning kan också upplevas ha en större funktionell 
förankring i ett brukat och befolkat landskap som producent av energi. Vindbruken kan bli en 
epok bland flera andra som över tid lagts till landskapet. 
 
Skogsområden präglade av modernt skogsbruk  
 
Skogsdominerade landskap är generellt sett visuellt tåliga för vindbruksetableringar. Särskilt i 
områden som är starkt präglade av det moderna skogsbruket. Siktstråken är i regel korta och 
skogen kan bidra till att skymma vindbruken. Det moderna skogsbruket innebär samtidigt en 
ständig omvandling av landskapet. Gallringar, avverkningar och planteringar kan ge upphov 
till både plötsliga och gradvisa förändringar. Trädens förmåga att alstra ljud orsakade av vind 
ökar med ökande vindstyrka vilket kan samspela med vindbruken. 
 
Tätorter med industriella inslag  
 
Industriella miljöer kan samverka med vindbruk. Kring tätorter får landskapet en tydlig urban 
markanvändning i form av till exempel utbyggd infrastruktur, tät bebyggelse, industrier och 
kraftledningar. Det tätortsnära landskapet är utsatt för ett stort förändringstryck med många 
moderna inslag och har därför generellt sett en större tålighet för vindbruk. I närheten av 
tätorter kan vindbruken också upplevas som logiskt förankrad, som en årsring som lagts till 
landskapet. Vindbruk kan här också ge en positiv grön miljöprofil till de verksamheter som 
finns i orten. Det tätortsnära landskapet är däremot känsligt i den mån viktiga utblickar och 
karaktäristiska siluetter påverkas.  
 
Elnät 
 
Vattenfall är nätägare i kommunen och ansvarar för drift och utbyggnad av elnätet. Invånarna 
kan fritt välja vem som ska leverera elen.  
 
I kommunen finns en del av landets stamnät. Nedan angivna säkerhetsavstånd och 
rekommendationer ska beaktas vid planering av bebyggelse och verksamheter invid dessa 
anläggningar. För att säkerställa att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy uppfylls ska ny 
bebyggelse där människor vistas varaktigt placeras minst 80 meter från en 220 kV-ledning 
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respektive 130 meter från en 400 kV-ledning. De schablonavstånd som anges på 80 respektive 
130 meter gäller för de områden där det passerar endast en ledning. 
 
Värme 
 
Älvkarleby kommun äger Bionär Närvärme AB, tillsammans med Ockelbo kommun och 
Gävle Energi. 
I Skutskär köper Bionär hetvatten från Stora Ensos biopanna. Här produceras 30 300 MWh/år 
till 49 företag och 163 privatpersoner i Skutskär. Anläggningen i Älvkarleby är pelletseldad 
och producerar 3700 MWh/år till 10 företag och 7 privatpersoner.  Pellets är ett förädlat 
biobränsle. 
 
Bredband 
 
Idag har 95 % av kommunens befolkning möjlighet till någon typ av bredbandsuppkoppling  
via teleledning (ADSL) eller kabel-TV- och fibernät. Målet är att minst 90 % av alla hushåll 
och verksamheter ska ha till gång till fast eller mobilt bredband på 100Mbit år 2020. 
 
Ballastförsörjning  
 
Enligt miljöbalkens 3 kap 7 § ska mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen 
och material så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
utvinningen av dem. Utvinning av naturgrus i kommunen ska minskas. Syftet är att de 
svenska grusåsarna, vilka ej är förnyelsebara inom överskådlig tid, ska bevaras för framtida 
dricksvattenuttag. De materialslag som kommer att ersätta blir för ändamålet lämpliga 
krossbergsprodukter.  
 
I enlighet med miljömålen avser Älvkarleby kommun att minska naturgrusanvändningen och 
ersätta detta med alltmer bergmaterial. 
 

6.12 Miljö- och riskfaktorer 
 
Stigande havsvattennivåer 
 

komma att öka med 28 centimeter fram till år 2100. Utöver denna ökning har SMHI också 
beräknat de extrema vattenstånden som kan uppstå vid Uppsala läns kustlinje under flera 
återkomsttider både i dagens klimat samt i framtidens klimat. Alltså de nivåer då vattenytan 
står som allra högst. Här nedan följer dessa extrema vattennivåer:  
 
I dagens klimat:  

 En gång vart femte år kan havsvattennivån stiga 101 cm.  
 En gång vart tionde år kan havsvattennivån stiga 113 cm.  
 En gång vart femtionde år kan havsvattennivån stiga 138 cm.  
 En gång vart hundrade år kan havsvattennivån stiga 148 cm.  
 En gång vart tvåhundrade år kan havsvattennivån stiga 157 cm.  

 
I framtidens klimat (år 2100):  

 En gång vart femte år kan havsvattennivån stiga 130 cm.  
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En gång vart tionde år kan havsvattennivån stiga 141 cm. 
 En gång vart femtionde år kan havsvattennivån stiga 166 cm.  
 En gång vart hundrade år kan havsvattennivån stiga 176 cm.  
 En gång vart tvåhundrade år kan havsvattennivån stiga 186 cm. 

 
Dessa möjliga havsvattenstånd har medfört att lägsta grundläggningsnivå inte bör placeras 
lägre än 3 meter över havet. Översvämningsrisker, orsakade av höga havsvattennivåer, i nya 
bostadsområden blir därför minimala.  
 
Höga flöden 
Karta till detta avsnitt finns på sida 15 Kartbilaga - Förutsättningar . 
 
På grund av den globala uppvärmningen kommer antalet dagar med snötäcke att minska. 

vatteninnehåll och varaktighet. Vid slutet av seklet ses ca 70 % av det maximala 
vatteninnehållet relativt referensperioden och varaktigheten har minskat från cirka 100 dagar 

 
Nederbörden kommer förändras med tiden då det kommer att snöa mindre och regna mer. Fler 
dagar med regn per år medför att det ställs högre krav på den framtida kommunala 
planeringsprocessen och dagvattenhanteringen. SMHI (2015) skriver också att nederbörden i 
framtiden kommer att öka med 40 % under vinter och vår. 
 
Ras, skred och erosion 
Karta till detta avsnitt finns på sida 16 i dokumentet   
 
Både ras och skred är exempel på snabba massrörelser i jord eller i berg. I ett ras rör sig de 
enskilda delarna fritt i förhållande till varandra under hela förloppet. Ett skred däremot är en 
massa av jord och block eller en del av en bergslänt som kommer i rörelse och som till en 
början är sammanhängande. Gemensamt för ras och skred är att de kan inträffa utan 
förvarning. Erosion kan ske längs strandlinje mot vatten. 
Ras och skred kan orsaka stora skador på mark och byggnader. Det är vanligt med ras och 
skred i samband med snösmältning, tjällossning och under perioder med stora regnmängder. 
Klimatförändringarna kan innebära mer regn och längre regnperioder och ökar risken för ras, 
skred och erosion. 
 
Statens Geologiska Institut (SGI) har gjort översiktliga karteringar över var förutsättningar för 
skred och erosion finns.  
 
För att skred ska kunna inträffa krävs att jorden består av lera och/eller silt och att 
marklutningen är tillräckligt stor. Enligt SGI bör strandnära områden som ej utgörs av morän 
eller berg generellt ses och behandlas som aktsamhetsområden.  
 
Dalälvens stränder genom Älvkarleby har till stora delar förutsättningar för skred och erosion. 
Dessa bör till stora delar ses som aktsamhetsområden. Längs stränderna består marken till stor 
del av grov och fin sand, grus samt av svämsediment. Vid planering för ny bebyggelse inom 
ett aktsamhetsområde bör risk för skred analyseras vidare. Stränderna mot Bottenhavet har låg 
risk för skred och erosion då de främst består av berg eller morän. 
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Det ligger inga samhällsviktiga funktioner inom de områden där det finns risk för skred och 
erosion i Älvkarleby kommun. 
 
SGI vill även uppmärksamma att den översiktliga karteringen över stabilitetsförhållandena 
som tillhandahålls av MSB och som redovisas i översiktsplanens kartbilaga för 
förutsättningar, är begränsad till vid utredningstillfället bebyggda områden. Det kan således 
finnas andra områden med förutsättningar för skred, vilket bör förtydligas. 
 
Radon 
Karta till detta avsnitt finns på sida 20 i dokumentet   
 
Markradon förekommer naturligt i höga halter i berggrunden. Radon kommer från 
sönderfallande radium som finns överallt i naturen, mer eller mindre koncentrerat. Vissa typer 
av jordarter och berggrund har hög radiumhalt och klassas som högriskområde. 
Högriskområden för radon utpekas på vissa typer av graniter och pegmatiter, alunskiffer och 
grusåsar. Moränmark klassas som normalradonmark och exempelvis kalksten, sandsten och 
lera utgör lågradonmark.  
 
Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid radongas i 
marken för att orsaka radonhalter inomhus om huset är otätt mot marken. Detta gäller även i 
så kallade lågriskområden. Otätheter kan till exempel orsakas av konstruktionen i sig, av 
sprickor som uppkommer eller av otillräcklig tätning runt genomföringar. De markegenskaper 
som har störst betydelse vid bedömning av radonrisker, förutom innehållet av uran, radium 
och radon, är kornstorlek, porositet, vattenhalt och jordlagrens mäktighet. Grundämnena uran 
och radium förekommer i varierande omfattning i alla bergarter, och därmed också i jordarter 
och i byggnadsmaterial där bergmaterial ingår. 
 
Huvudrekommendationen är att alltid bygga tätt mot marken. Radonhalten i inomhusluft bör 
mätas både i nybyggda hus och i hus som renoverats eller byggts om. I områden med hög 
radonrisk bör man vara extra aktsam. 
 
Socialstyrelsen har i sina allmänna råd om radon i inomhusluften (SOSFS 1999:22) beslutat 
om ett riktvärde på 200 Bq/m3. Värden högre än 200 Bq/m3 anses medföra olägenhet för 
människors hälsa, varför alla bostäder samt lokaler för allmänna ändamål ska klara dessa 
riktvärden. En del av miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö innebär också att skolor och 
förskolor år 2010, samt bostäder år 2020 har en radonhalt lägre än 200 Bq/m3. 
I Älvkarlebys kommun finns tre huvudsakliga högriskområden, vid nordvästra Skutskär i 
området kring Medora, nordöst om Älvkarleby runt Högmo samt i östra delarna av Långsand. 
 
Brandvattenförsörjning 
 
För att möjliggöra en säker och effektiv räddningsinsats i framtiden behöver tillgång på 
brandvatten beaktas tydligare i kommunens fysiska planering. Byggnader och verksamheter 
kan placeras på mer eller mindre lämpliga platser med hänsyn till tillgången på brandvatten. 
Följande frågeställningar bör tas i beaktande vid framtida planering:  
 

- Har räddningstjänsten rätt förutsättningar för att göra en räddningsinsats i 
planerade områden? 
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- Hur säkerställs att rätt förutsättningar lämnas till ansvariga fastighetsägare och 
verksamhetsutövare?  

- Finns det alternativa lösningar till brandvattenförsörjning? 
 
Miljöfarlig verksamhet och förorenad mark 
Karta till detta avsnitt finns på sida 18 Kartbilaga - Förutsättningar . 
 
Enligt miljöbalken avses förorenade mark- och vattenområden samt byggnader och 
anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. Med förorenade områden avses även nedlagda deponier då det inte alltid är 
tydligt vilka avfallstyper som varit tillåtna. Risk för föroreningar finns så fort någon form av 
miljöstörande verksamhet har bedrivits på platsen, t.ex. bensinstation, handelsträdgård, 
verkstad, osv. Även äldre markutfyllnader bör beaktas som förorenade markområden då 
fyllnadsmaterialet kan utgöra avfall och restprodukter. 
 
Vid misstanke om att ett område kan vara förorenat skall markens status alltid utredas. Om en 
förorening upptäcks skall miljöförvaltningen snarast underrättas oavsett områdets tidigare 
status. Efterbehandling (sanering) av ett område är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. 
Ansvarig för undersökning och efterbehandling är i första hand den som orsakat föroreningen, 
i andra hand fastighetsägaren.  
 
Föroreningar och risker 
 
Föroreningar som hamnat i mark, grundvatten eller sediment blir ofta kvar under lång tid om 
ingen åtgärd vidtas. Föroreningarna kan sedan sakta spridas vidare till vattendrag. Människor 
kan utsättas för föroreningar till exempel genom damm från förorenad mark, om barn får i sig 
jord eller om föroreningen hamnar i dricksvatten. Spridningen är ofta långsam och påverkas 
av nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska processer. Mänskliga aktiviteter kan kraftigt 
påverka spridningen av föroreningar som dittills legat relativt stilla. Dessa risker måste 
speciellt uppmärksammas den dag man vill förändra markanvändningen.  
 
Att industribyggnader kan vara förorenade av tidigare verksamhet är extra viktigt att 
uppmärksamma om exempelvis industriområden omvandlas till nya bostadsområden. 
 
Under detaljplaneskedet ska kommunen uppdatera och komplettera information om tidigare 
verksamheter och föroreningsstatus som en del av lämplighetsprövningen av framtida 
exploateringsområden. 
 
I många kommuner finns det anläggningar som klassas som miljöfarlig 
verksamhet. Länsstyrelsen bedömer att de kan orsaka allvarliga skador på människor eller 
miljö och verksamheterna klassas på olika sätt. Den som har en miljöfarlig verksamhet måste 
ha en skälig beredskap, som komplement till kommunens beredskap vid en eventuell 
räddningsinsats.  
 
I Älvkarleby kommun finns följande större miljöfarliga verksamheter: 
 

 Hålldammen, Älvkarleö Bruk, I MIFO fas i utredningen har objektet Älvkarleö bruk 
tilldelats riskklass 1.  

217



Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, Utställningshandling, 2019-09-17

 

110 
 
 

 Stora Enso Pulp AB, Skutskär är en Seveso-anläggning med den högre kravnivån. 
Skyddsavståndet mellan verksamheter och bostäder är 500 meter. 

 Älvkarleby kraftverk, Älvkarleby 
 AGA Gas Skutskärs Bruk, Skutskär 
 Råsjö kross AB uppfyller den lägre kravnivån i Seveso-lagstiftningen. 
 Wibax, Skutskärs hamn 

 
I Älvkarleby kommun finns mot bakgrund av den industriella verksamhet som bedrivits flera 
förorenade områden. 100 potentiellt förorenade markområden har identifierats. Av dessa har 
16 riskklassificerats (enligt MIFO  metodik för inventering av förorenade områden). Det är 
rimligt att anta att det finns föroreningar i samtliga områden där industriell verksamhet 
bedrivits eller där bensinmackar funnits, även de som inte ännu har inventerats. 
 

metodik för inventering av förorenade områden  det finns fyra riskklasser: klass 1 
(mycket stor risk), klass 2 (stor risk), klass 3 (måttlig risk) och klass 4 (liten risk). 
Riskklassningen i fas 1 är preliminär eftersom man i detta skede ofta inte kan uttala sig säkert 
om det verkligen finns en förorening i det aktuella området. Riskklassningen fungerar dock 
som ett underlag och verktyg för att bättre kunna prioritera vilka objekt som skall undersökas 
i MIFO fas 2. 

 
Vid planering för ändrad markanvändning, till exempel bostäder, i dessa områden ska marken 
undersökas med syfte att avgöra eventuella behov av saneringsåtgärder. Miljöbalken reglerar 
ansvaret för utredning och efterbehandling av förorenade områden. 
 
Transport av farligt gods 
Karta till detta avsnitt finns på sida 17 i dokumentet   
 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som kan orsaka skada 
människor, djur, miljö, egendom och annat gods om de inte hanteras rätt under transporter 
eller skyddas mot yttre påverkan. Farligt gods kan till exempel vara gasol, olja och bensin. 
Det är viktigt att beakta skyddsavstånd till transporter av farligt gods när ny bebyggelse 
planeras. 
 
Inom Älvkarleby kommun sker transport av farligt gods på Ostkustbanan, på större allmänna 
vägar inom kommunen som väg 76, väg 291 och E4 samt inom Skutskär bruks 
industriområde. 
Kring E4 och riksvägarna 76 och 291 råder enligt länsstyrelsebeslut utökat byggnadsförbud 
om 50 respektive 30 meter.  
 
Länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader eller anläggningar som kan inverka på 
trafiksäkerheten ska uppföras inom den tillståndspliktiga zonen, det så kallade byggnadsfria 
avståndet (47 § väglagen). Den tillståndspliktiga zonen sträcker sig generellt 12 meter från 
den allmänna vägens vägområde. Utmed med de flesta större vägar har zonen utökats efter 
beslut från Länsstyrelsen. I Älvkarleby kommun har Länsstyrelsen fattat beslut om utökad 
tillståndspliktigt zon till 50 meter för E4 och 30 meter för väg 76 och 291, som framgår av 
översiktsplanen. Länsstyrelsens tillstånd krävs inte om åtgärden prövas i en detaljplan eller i 
ett bygglov. 
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Längs järnvägen bör generellt sett ingen ny bebyggelse tillåtas inom 30 meter från närmaste 
spårmitt. Skyddsavståndet syftar till att skydda bebyggelse från urspårning av tåg och ger 
utrymme vid eventuella räddningsinsatser om det skulle ske en olycka. Risker med farligt 
gods bör dock beaktas inom ett område på 150 meter från järnvägen. Här kan särskilda 
analyser behövas för att utreda om framtida bebyggelse är lämplig med hänsyn till järnvägen. 
Inom 150 meter från järnvägen är det också svårt att utan skyddsåtgärder klara gällande 
riktvärden för trafikbuller. I detaljplanen kan kommunen till exempel föreskriva en 
utformning av den byggda miljön som minskar skadorna vid en olycka. Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet vid riskidentifiering i den kommunala planprocessen. 
 
För vibrationer från järnväg tillämpar Trafikverket 0,4 mm/s (RMS 1-80 Hz) som den nivå 
som ska följas vid nybyggnation. 
 
Deponier 
Karta till detta avsnitt finns på sida 19 i dokumentet   
 
En deponi är en upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden. Det finns 15 nedlagda 
deponier i Älvkarleby kommun och det är kommunens ansvar att inventera och riskklassa de 
nedlagda deponierna. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Kommunerna är ålagda att ta fram 
avfallsplaner. Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om deponier som inte längre 
används samt en bedömning av risk för människors hälsa eller miljön. Älvkarleby har en 
gemensam avfallsplan med Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken. De nedlagda deponier i 
Älvkarleby kommun som är inventerade i avfallsplanen är: 
 
Dragmossen 
Gårdskärstippen 
Högmotippen 
Jungfruholmen 
Kyrkslättstippen 
Marntippen 
Medoratippen 
Stationstippen 
Svarthamnstippen 
Sågverksområdet 
Älvkarleö bruk 
 
Prioriterade deponier 
 
Utifrån de deponier som har identifierats och i viss mån riskklassats har ett urval av de mest 
prioriterade kommunala deponierna gjorts. Urvalet består av nedlagda deponier med 
kommunen som huvudman och som ligger i riskklass 1 och 2, mycket stor eller stor risk för 
människors hälsa och miljö. 
 
Marntippen 
  
Riskklassning MIFO fas-2: 2, eventuellt 1 
Enligt Länsstyrelsens MIFO-undersökning är angeläget att tippen utreds vidare. Man bör 
främst komplettera undersökningar med att utreda spridningsrisken från tippen. 
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Svarthamnstippen 
 
Riskklassning MIFO fas-2:1 
Det är angeläget att undersöka deponin vidare. Framförallt bör tippen provtas ytterligare för 
att undersöka föroreningsnivån. Spridningsrisken i mark och grundvatten är antagen som 
mycket stor eftersom närliggande område huvudsakligen består av morän, bitvis grovblockig. 
Spridningsrisken till ytvatten är mycket stor. 
 
Djurhållning 
 
Djurhållning kan medföra negativ påverkan på omgivningen i form av olägenheter som 
dammbildning, buller från höfläktar, maskiner, djurens läten, transporter, lukt, flugor samt 
starka strålkastare kring ridbanor. Det finns även risk för hälsopåverkan från 
allergenspridning från hästhållning. Vid beslut enligt Plan- och bygglagen ska kommunen 
beakta dessa aspekter och om möjligt begränsa så att inte oacceptabel påverkan på 
omgivningen uppstår. 
 
På landsbygden bör djurhållning och dess omgivningspåverkan i högre grad vara acceptabel 
än i miljöer där sådan normalt inte förekommer. Verksamhetens art och omfattning måste 
beaktas. Allmänt gäller att ju fler djur det finns på en begränsad yta desto större påverkan på 
omgivningen. Mängden av allergen som sprids ökar med antalet hästar. Generellt gäller att ju 
längre avståndet är mellan djurhållning och bebyggelse desto mindre är risken att 
omgivningen ska påverkas. Antalet hästar och placering av gödselstackar har också betydelse 
för risken för olägenhet. Spridning av lukt, damm och hästallergen påverkas också av vind, 
topografi och vegetation. 
 
Före 2011 innehöll Boverkets allmänna råd kring djurhållning ett upprättande av 
säkerhetsavstånd mellan djurhållningsverksamhet och annan markanvändning som skolor och 
bostäder. I sin mer sentida rapport Vägledning för planering för och invid djurhållning, som 
främst behandlar hästhållning, skriver Boverket att tillämpningen av säkerhetsavstånd blivit 
problematisk. För det första, skriver Boverket, har det framkommit uppgifter om 
allergenspridning som visar att indirekt spridning via personer som har direktkontakt med djur 
har en större roll i allergenexponering än man tidigare kände till. För det andra har direkt 
spridning via omgivningsluft runt hästanläggningar generellt visat sig vara mer rumsligt 
begränsad än man tidigare trott, och effektivt kunnat motverkas med hjälp av vegetation. För 
det tredje har hästhållningens omfattning och lokalisering förändrats sedan skyddsavståndens 
framtagande, och intressebilden i dess närområden har blivit mer komplex. 
 
Boverket (2011:6) menar att en strikt tillämpning av skyddsavstånd blivit ett hinder i 
samhällsplaneringen snarare än en tillgång. Därför innehåller vägledningen inga nya riktlinjer 
för skyddsavstånd. Istället rekommenderas, med hänvisning till att djurhållning ofta är 
tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet, att en riskbedömning görs i varje enskilt fall. 
 
Vatten-/miljödomar för energi och fiske 
 
Produktionen av Vattenkraftsel i Älvkarleby kraftverk (Vattenfall) och Lanforsens kraftverk 
(Fortum) är skyddad/reglerad i vatten-/miljödomar. 
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Fiskodlingen är skyddad/reglerad i vattendomar. Mer information finns att hitta hos 
Länsstyrelsen, Fiskeriverket och Miljödomstolen. 
 
För framtida vattenuttag ur åsen och Dalävlen till det framtida vattenverket i Mon kommer det 
också att krävas nya vattendomar. 
 
Strålning  
 
UV-strålning 
 
UV-strålningens styrka beror på ozonskiktets tjocklek och ett förtunnat ozonskikt kan ge 
upphov till hudcancer. Särskilt känsliga är barn och ungdomar. Ozonskiktet riskerar att 
förtunnas på grund av utsläpp av skadliga ämnen. De största utsläppskällorna är läckage från 
varor och produkter där ämnena används som köldmedium och isoleringsmaterial. Därför är 
det viktigt att ozonskiktet skyddas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. 
 
Vid ombyggnationer av byggnader och anläggningar bör isoleringsmaterial som innehåller 
ozonnedbrytande material bytas ut mot mer miljövänliga alternativ. 
 
Det är viktigt med informationsinsatser för att informera om riskerna med UV-strålning vid 
populära badplatser, solarier och i lokalradion; detta så att informationen kan riktas bättre mot 
de personer som är mest utsatta av strålningen. 
 
En åtgärd som kan vidtas för att minska exponeringen av UV-strålar från solen är att redan på 
planeringsstadiet projektera för skuggiga platser i kommunerna, särskilt viktig är denna aspekt 
vid planering av skolor. För vidare läsning hänvisar vi till Strålskyddsmyndighetens hemsida.  
 
Elektromagnetiska fält 
 
Magnetfält finns ständigt omkring oss. De är starkast närmast källan som till exempel kring 
kraftledningar men styrkan avtar snabbt med avståndet. Exempelvis transformatorstationer 
som finns utomhus ger på några meters avstånd mycket låg exponering för magnetfält. Ju 
starkare ström som används desto starkare är magnetfältet. Till skillnad från elektriska fält 
som dämpas av växtlighet och byggnadsmaterial så är magnetfält svåra att skärma av och går 
obehindrat igenom väggar och tak. 
 
Trots att forskning pågått i närmare 30 år går det idag inte att ge ett säkert svar om magnetfält 
kan orsaka cancer. Forskare har dock i flera oberoende studier sett samband mellan 
exponering under barnaåren för magnetfält som ligger över det normala och en något ökad 
risk för leukemi. Världshälsoorganisationen, WHO, har därför bedömt magnetfält som 
möjligen cancerframkallande.  
 
Sedan 2002 finns det allmänna råd från tidigare Statens strålskyddsinstitut som anger 
referensvärden för allmänhetens exponering för magnetfält. Referensvärdena är 
rekommenderade maxvärden och bygger på riktlinjer från EU. Syftet med referensvärdena är 
att skydda allmänheten mot kända hälsoeffekter vid exponering för magnetfält. De är satta till 
en femtiondel av de värden där man har konstaterat negativa hälsoeffekter. Vid planering av 
nya bostadsområden bör nedanstående punkter beaktas:  
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Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska 
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.  

 Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger 
förhöjda magnetfält. 

 Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, 
skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.  

 Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av 
strålning i den yttre miljön.  

 Vid detaljplanering ska beaktas huruvida föreslagen användning har tagit hänsyn till 
elektromagnetisks fält från kraftledningar och ställverk. 

 

6.13 Kommunala bolag och förbund 
 
Älvkarleby kommun ingår i flera förbund. Dessa förbund beskrivs nedan.  
 
Gästrike Vatten AB (GVAB) 
 
Kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar äger gemensamt 
moderbolaget Gästrike Vatten. Gävle kommun äger 60 procent av aktierna och övriga 
kommuner äger var för sig 10 procent. Gästrike Vatten AB sköter driften av vattenverk, 
reningsverk, ledningar för vatten, spill- och dagvatten samt tryckstegringar, pumpstationer 
och vattentorn i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. All 
personal är anställd i Gästrike Vatten AB och all utrustning som behövs för att driva VA-
anläggningarna finns hos Gästrike Vatten AB. 
 
Dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten 
AB och Östhammar Vatten AB äger anläggningarna i respektive kommun. Respektive 
dotterbolag är huvudman för den kommunala vattenförsörjningen och avloppshanteringen. 
Samtliga bolag tillämpar de kommunala lokaliserings-, självkostnads-, och 
likställighetsprinciperna. 
 
 Lokaliseringsprincipen innebär att kommunen bara får bedriva verksamhet inom det egna 

geografiska området.  
 Självkostnadsprincipen innebär att GVAB inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot 

våra nödvändiga kostnader för verksamheten. 
 Likställighetsprincipen innebär att kommunen ska behandla alla invånare lika och inte får 

favorisera eller gynna vissa. Detta tar sig uttryck i att GVAB exempelvis har taxor som 
gäller lika för alla i en kommun. 

 
Gästrike Räddningstjänst 

Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i fem 
kommuner; Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner.  
 
Inom medlemskommunerna ska Gästrike Räddningstjänst skydda och rädda människor, 
egendom och miljö. Förbundet ska även minska sannolikheten för att bränder och andra 
olyckor inträffar, samt minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar. Kort 
sagt, förbundets mål är att skapa ett tryggare och säkrare samhällen. 
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Gästrike Räddningstjänst styrs av en politisk direktion, med representanter från alla fem 
medlemskommuner.  

På stationerna i Gävle och Sandviken är bemannade dygnet runt. I Valbo finns en bemannad 
styrka under dagtid på vardagar. Inom förbundet finns även sju deltidsstationer i Skutskär, 
Hedesunda, Hofors, Ockelbo, Bergby, Österfärnebo och Storvik.  

Gästrike Återvinnare (GÅ) 
 
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare bildades 2001 av Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken 
och Älvkarleby kommuner. Verksamheten har vuxit och består nu av förbundet och 
bolagskoncernen GÅ Tillsammans AB. Totalt är GÅ idag närmare 130 medarbetare. Vårt 
uppdrag är formulerat i förbundsordningen. GÅ ska ansvara för den kommunala 
avfallshanteringen och ska bidra till en hållbar regional utveckling.  
 
Gästrike Återvinnare jobbar för att: 
Strategiskt utveckla avfallshanteringen. Arbeta för att samhällets nationella, regionala och 
lokala miljömål uppnås. Främja, stödja och utveckla medborgarnas och näringslivets kunskaper 
och kompetens kring avfallshanteringens roll i produktion och konsumtion för att skapa ett 
hållbart samhälle. Bidra till ökad svensk kunskaps- och tjänsteexport inom avfalls- och 
miljöteknikområdet i samarbete med offentliga, kommunala och privata aktörer. 
Samarbeta med offentliga, kommunala och privata aktörer för att utbyta kunskap och skapa 
lösningar för att uppnå största möjliga nytta för samhälle, miljö och kunder. 
 
Kommunalförbundet ansvarar för: 
Insamling, hantering och behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från 
verksamheter som kommuner är skyldiga att svara för enligt 15 kap miljöbalken med 
tillhörande lagstiftning, antingen i egen regi eller genom upphandlade tjänster. 
Att ta fram förslag till renhållningsordning (avfallsplan och lokala föreskrifter om 
avfallshantering) för medlemskommunerna, enligt 15 kap miljöbalken.  
 
Bionär Närvärme AB 
 
Bionär Närvärme AB levererar fjärrvärme för uppvärmning av bostäder. Denna fjärrvärme är 
även kallad närvärme och kan jämföras med fjärrvärme i mindre skala där Bionär levererar 
hetvatten till bostäder, från en central anläggning på orten. I Skutskär kommer hetvattnet i 
huvudsak från Stora Enso.  
 
Bionär ingår i Gävle Energikoncernen och ägs av Gävle Energi AB, Ockelbo kommun och 
Älvkarleby kommun. Bionär Närvärme AB har inga egna anställda utan köper tjänster för 
drift, underhåll och administration. Detta sker till största delen från modern Gävle Energi AB 
men även från Ockelbo kommun, samt från externa konsulter och entreprenörer. 
 
Bolaget ska aktivt verka för att olje- och elberoendet i små och medelstora värmeanläggningar 
minskar. Det ska istället ersättas med miljövänligt biobränsle. 
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AB Älvkarlebyhus 
 
Älvkarlebyhus är ett bostadsbolag som bildades 1949. Verksamheten drevs under lång tid som 
stiftelse, men är sedan 1997 ett aktiebolag. Älvkarlebyhus är ett allmännyttigt bostadsbolag, 
vilket betyder att det är ett kommunalägt bostadsbolag som erbjuder hyresrätter som alla kan 
hyra. 
 
Aktiebolaget är en liten organisation som sköter om boende med cirka 15 anställda. Dessa 
förvaltar drygt 1 000 lägenheter och ett hundratal lokaler, garage och P-platser fördelade över 
kommundelarna Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö, Marma och Gårdskär. Utöver detta finns 
båtplatser vid Bodaån, där våra hyresgäster har förtur vid tilldelningen. 
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7 Bilagor
 

1. Kartbilagor 
2. Konsekvensbeskrivning med miljökonsekvensbeskrivning 
3. Samrådsredogörelse 
4. Dialog med invånare under Fallens dag 
5. Dialog med elever i Rotskärsskolan 
6. Workshop  Framtidens verksamhetsområde 
7. Naturinventering Industriområde Skutskär 
8. Trafikutredning Skutskärs centrum 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 66
Dnr 2019/877     

Attestreglemente för Tierps kommun - förlängning av 
giltighetstid 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
 
att förlänga giltigheten på nu gällande attestreglemente till och med 2021-
12-31 i väntan på nytt e-handelssystem,

att §115.2016 upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Det nu gällande attestreglemente löper ut den 31/12-2019 och behöver 
förlängas i väntan på revidering i samband med att nytt e-handelssystem tas 
i bruk.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Attestreglemente för Tierps kommun 

Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-11-07 KS 2019/877

Attestreglemente för Tierps kommun - förlängning av 
giltighetstid

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
 
att förlänga giltigheten på nu gällande attestreglemente till och med 2021-
12-31 i väntan på nytt e-handelssystem,

att §115.2016 upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Det nu gällande attestreglemente löper ut den 31/12-2019 och behöver 
förlängas i väntan på revidering i samband med att nytt e-handelssystem 
tas i bruk.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutet skickas till 
 Ekonomienheten

I tjänsten 

Veikko Niemi 
Ekonomichef
Ekonomienheten
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Attestreglemente 

§1 Omfattning

Attestreglementet är en del av kommunens interkontrollarbete. 

Detta attestreglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner inklusive 
interna transaktioner. 

Transaktioner som omfattas av andra interna regelverk ska i första hand följa dessa, t.ex. 
finanspolicy eller kravregler. 

§2 Attestmoment

Syftet med reglerna är att säkerställa en god kontroll av alla ekonomiska transaktioner för att 
förhindra avsiktlig eller oavsiktliga fel vid hantering av kommunens tillgångar. 

Attesten är en del av den interna kontrollen och innebär att den ekonomiska transaktionen är 
godkänd. För att säkerställa en korrekt bokföring av transaktioner ska nedanstående kriterier 
vara uppfyllda för att transaktionen skall attesteras: 

Prestation och kvalitet Kontroll av att en vara eller tjänst mottagits eller levererats samt 
kontroll att kvalitet och kvantitet är riktig. 

Pris och villkor  Kontroll av att pris, betalnings- och leveransvillkor stämmer 
överens mot beställning, avtal, bidragsnormer, taxor eller 
motsvarande, samt kontroll att summering är riktig 

Bokföringsunderlag Verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god 
redovisningssed. 

Kontering Kontroll av att konteringen är korrekt enligt aktuell kodplan och 
beslutad attestförteckning. 

Jäv Kontroll att jäv inte föreligger. Den som utför kontrollen får inte 
kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. 

Beslut Kontroll av verifikationen mot beslut, disponibla medel och att 
utgiften är förenlig med verksamheten. 

§3 Beslutsattest och mottagningsattest

Beslutsattest innebär att alla kriterier i §2 vidimeras. Dessutom vidimeras att 
kommunstyrelsebeslut, budgetanslag eller annan av kommunfull-mäktige beslutad plan eller 
riktlinje följs. 

Mottagningsattest skall alltid ske om den som mottagit leveransen eller ska se till att 
prestationen fullgjorts, inte är densamme som beslutsattestanten.  
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För mottagningsattest och beslutsattest som sker elektroniskt krävs alltid  
användaridentitet och lösenord. 
 
Automatisk attest ska användas i möjligaste mån vid så kallad ”orderlös” fakturering, dvs. när 
fakturering sker utan att det skett någon direkt beställning vid varje tillfälle. Exempel på 
orderlös fakturering är olika former av avtal t.ex. hyresfakturor eller andra abonnemang. 
Respektive beslutsattestant beslutar utifrån regelsystemet om automatisk attest ska användas. 
En förutsättning är attestantens godkännande av den mall som lagts upp med angivet ID-
nummer, kontering och beloppsgräns tillsammans med systemförvaltare. 
 
§4 Ogiltig attest 

Attestmoment får inte utföras av den som själv skall ta emot en betalning från kommunen.  
 
§5 Ytterligare kontroller 

När det finns behov av ytterligare kontroll skall detta göras genom en varaktig anteckning 
eller mottagningsattest på fakturan. Detta gäller t.ex. kostnader som innehåller 
förtroendekänsliga poster. 
 
Förtroendekänsliga poster 
Vid attest av förtroendekänsliga poster ska alltid syftet mellan kostnaderna och sambandet 
med verksamheten styrkas, samt uppgift om vilka som deltagit. Dessutom ska kontroll av 
korrekt moms enligt regler från Skatteverket ske för kostnader avseende representation. Vid 
attest av förtroendekänsliga poster ska alltid attest ske av närmaste chef. 
 
Med förtroendekänsliga poster avses: 
 

• Kostnader för resor. 
• Kostnader för hotell/logi. 
• Kostnader för intern representation. 
• Kostnader för extern representation. 
• Kostnader för kurser konferenser.. 

 
§6 Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen ansvarar för: 
 

• Den interna kontrollen i enlighet med kommunallagen. 
• Övergripande uppföljning och utvärdering av reglementet. 
• Att den interna kontrollen och bestämmelserna i detta reglemente iakttas och att 

tillämpliga attestmoment utförs. 
• Att vid behov ta initiativ till förändring av reglementet. 
• Att svara för att hålla en aktuell förteckning över utsedda attestanter.  
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§7 Produktion, Medborgarservice och Gemensam servic e ansvar   

Ledningen ansvarar för: 
• Att vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde. 
• Utse beslutsattestanter samt ersättare för dessa. Attesten knyts till person och 

ansvarsområde och eventuella begränsningar ska framgå. 
• Upprätta aktuella förteckningar över utsedda attestanter. 
• Berörda medarbetare är informerade om reglementets innehåll och innebörd. 
• Att det finns ändamålsenliga och säkra rutiner för tilldelning/borttag av 

attestbehörigheter. 
 

§8 Attestantens ansvar: 

Utsedda attestanters ansvar är att tillämpa fastställda attestregler. 
 
§9 Systemförvaltarens ansvar: 

Attest görs med hjälp av IT-stöd. Systemförvaltaren ansvarar för utforma och dokumentera 
rutiner för att: 

• Tilldela behörigheter 
• Införa systemförändringar 
• Dokumentera utförda kontroller samt 
• Tillsammans med Ekonomichefen sätta beloppsgränser för attest 
 

§10 Incidenthantering 

I syfte att förbättra och effektivisera rutiner ansvarar varje medarbetare i Tierps kommun för 
att brister/oegentligheter rapporteras till överordnad. 
       
11 § Återkallelse av attesträtt 

Ekonomichef och verksamhetschef har delegation att omedelbart återkalla 
attesträtten om en attestant inte fullgör sina förpliktelser enligt detta attestreglemente. Skäl för 
att återkalla attesträtt kan till exempel vara: 
 

• Att attestanten inte attesterar och betalar fakturor i rätt tid. 
• Att attestanten i övrigt misskött sin attesträtt. 

 
___________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 67
Dnr 2019/880     

Ändrade fastighetsarealer Siggbo Handelsområde 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna de nya fastighetsarealerna i Siggbo Handelsområde.

Sammanfattning av ärendet
Vid anläggande av gemensamhetsanläggning (GA) för gemensam infart till  
Siggbo Handelsområde upptäcktes att fastighetsgränser och avgränsning för 
GA inte stämmer. Detta innebär att kartbilagorna till avtalen behöver 
revideras. 

Beslutsmotivering 
Det är viktigt att kartunderlagen för de nya fastigheterna i Handelsområdet 
överensstämmer med lagakraftvunnen detaljplan och att underlagen för 
lantmäteriförrättning är korrekta.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Den totala arealen över Handelsområdet kvarstår, 22 160 kvm, men 460 
kvm mäts om mellan fastigheterna vilket innebär att Dollarstores fastighet 
blir 460 kvm mindre än tidigare (6 520 kvm) och den markanvisade 
fastigheten blir 460 kvm större (15 640 kvm). Byggrätterna påverkas ej och 
inte heller lantmäteriförrättningen då man inte påbörjat fältarbetet ännu. Det 
blir ingen ekonomisk påverkan då den beräknade intäkten för området 
kvarstår men fördelas om mellan fastighetsägarna i området.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tillägg till köpekontrakt
 Ny kartbilaga avseende ändrade fastighetsarealer
 Ny kartbilaga avseende GA gemensam infart till området

Beslutet skickas till
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
 Ekonom Tillväxt och Samhällsbyggnad
 Chef Förvaltning och Genomförande
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-11-08 KS 2019/880

Ändrade fastighetsarealer Siggbo Handelsområde

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna de nya fastighetsarealerna i Siggbo Handelsområde.

Sammanfattning av ärendet
Vid anläggande av gemensamhetsanläggning (GA) för gemensam infart till  
Siggbo Handelsområde upptäcktes att fastighetsgränser och avgränsning 
för GA inte stämmer. Detta innebär att kartbilagorna till avtalen behöver 
revideras. 

Beslutsmotivering 
Det är viktigt att kartunderlagen för de nya fastigheterna i Handelsområdet 
överensstämmer med lagakraftvunnen detaljplan och att underlagen för 
lantmäteriförrättning är korrekta.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Den totala arealen över Handelsområdet kvarstår, 22 160 kvm, men 460 
kvm mäts om mellan fastigheterna vilket innebär att Dollarstores fastighet 
blir 460 kvm mindre än tidigare (6 520 kvm) och den markanvisade 
fastigheten blir 460 kvm större (15 640 kvm). Byggrätterna påverkas ej och 
inte heller lantmäteriförrättningen då man inte påbörjat fältarbetet ännu. 
Det blir ingen ekonomisk påverkan då den beräknade intäkten för området 
kvarstår men fördelas om mellan fastighetsägarna i området.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tillägg till köpekontrakt
 Ny kartbilaga avseende ändrade fastighetsarealer
 Ny kartbilaga avseende GA gemensam infart till området

Beslutet skickas till 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
 Ekonom Tillväxt och Samhällsbyggnad
 Chef Förvaltning och Genomförande
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I tjänsten 

Maria Pettersson
Chef Förvaltning och Genomförande
Tillväxt och Samhällsbyggnad
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TILLÄGG TILL KÖPEKONTRAKT

Säljare: Tierps kommun, org nr 212000-0266 1/1

Centralgatan 7, 815 80 TIERP

Telefon 0293-21 80 00

nedan kallad Säljaren

Köpare: Propulus Discount II AB, org nr 559175-6712   1/1

c/o Alma Property Partners AB

Ingmar Bergmans gata 4, 114 34  Stockholm

nedan kallad Köparen

Tillägg till köpeavtal daterat i december 2018 gällande försäljning av del av fastigheten Tierp 1:1 i 
Siggbo Handelsområde, Tierps kommun, Uppsala län.

Tillägg gäller § 1: 

Arealen är ändrad från ca 6 980 kvm till ca 6 520 kvm. Den faktiska arealen mäts upp vid en 
lantmäteriförrättning, men kartbilagorna som är underlaget till avtalet och LM-förrättningen behöver 
ändras. 

Tillägg gäller § 2:

Korrigering av köpeskillingen sker efter avstyckning mot faktisk areal i enlighet med gällande 
marktaxa vid köptillfället/ursprungsavtal.

Tillägg gäller § 13:

På grund av att fastighetsarealerna ändras, behöver även kartbilagan för GA för gemensam infart till 
området korrigeras då placeringen av denna kommer att förskjutas något.

I övrigt gäller avtalet i sin helhet.

Detta avtal har upprättats och undertecknats i tre likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var 
sitt och ett exemplar bifogas ansökan till Lantmäteriet.

Säljare Köpare

Tierp 2019- Stockholm 2019-

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

Sara Sjödal, Kommunstyrelsens Ordförande Jacob Annehed, 

Tierps kommun Styrelseordförande Propulus Discount II
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…………………………………………………………

Randi Graungaard

Kommundirektör, Tierps kommun

Bil

Ny kartbilaga Handelsområdet

Ny kartbilaga GA gemensam infart till området

Bolagsbevis

285



286



4
:203

1
:113

1:1

1:1

1

4
:140

4
:203

1
:113

1:1

1

4
:140

Lv 292

Lv 292

ca
 2

9
5

0
 m

2

ca 15
6

4
0 m

2
T

IE
R

P

ca
 4

2
1

5
m

²

ca 2
00

m
²

ca 5
50

m
²

32

10 m plant IC
A

 

S
T

C

JY
S

K

S
U

P
E

R
M

A
R

K
E

T

G
Y

M

ve
n

tve
n

t

ve
n

t

287



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 68
Dnr 2019/839     

Försäljning av del av fastighet, Tobo bruk 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att del av fastigheten Tobo 1:8 säljs till nedsatt pris med anledning av 
förorenad mark.

Sammanfattning av ärendet
Sommaren 2018 förstördes byggnader i en omfattande brand på två 
fastigheter i Tobo, de drabbade fastighetsägarna är:
Tobo Component AB i egenskap av ägare till Tobo 1:70.
Tierps kommun i egenskap av ägare till fastigheten Tobo 1:8.

På fastigheten Tobo 1:8 fanns en byggnad med lagerlokaler där Tobo 
Component var hyresgäst.  

Tobo Component har nu för avsikt att återuppbygga sin verksamhet. För att 
kunna fortsätta verka på samma plats och i kommunen behöver behovet av 
lokaler lösas. De önskar därför köpa en del av Tobo 1:8 av kommunen och 
ersätta tidigare byggnad.

Marken på Tobo 1:8 och runt ”masugnen” är förorenad med anledning av 
tidigare verksamhetsutövning, vilket köparen är medveten om.
En MIFO-fas 1 inventering är utförd, och området har tilldelats riskklass 2, 
vilket innebär hög risk och är den näst högsta riskklassen.
Kommunen använder idag inte denna mark och det finns inga planer för 
återuppbyggnad. 

Vi föreslår därför en köpeskilling motsvarande råmarkspris, 50 kr/kvm, för 
området om ca 15 110 kvm med förbehållet att kommunen friskriver sig 
från allt ansvar gällande förorening och sanering av mark.

Beslutsmotivering 
Förorenad mark kräver ofta stora insatser i fråga om sanering, både 
tidsmässigt och ekonomiskt. Tobo Component är en motpart som är väl 
medveten om dessa markföroreningar då de själva verkar i området. 
Detta har inte hindrat dem från att inkomma med frågan om att få köpa 
marken, då de är i stort behov av att utöka sin verksamhet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Vid försäljning av del av fastigheten Tobo 1:8 om totalt 15 110 kvm 
nedsätts priset till gällande råmarkspris enligt taxa tagen i KF, 50 kr/kvm 
med anledning av förorenad mark. Försäljningssumman beräknas till 
755 500 kr och en genererar en försäljningsvinst på ca 500 000 kr.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Köpekontrakt
 Yttrande från Miljö- och hälsoskyddsenheten
 MIFO-historik

Beslutet skickas till
 Chef Medborgarservice
 Chef Samhällsbyggnad
 Chef Förvaltning & Genomförande
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-24 KS 2019/839

Försäljning av del av fastighet, Tobo bruk

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att del av fastigheten Tobo 1:8 säljs till nedsatt pris med anledning av 
förorenad mark.

Sammanfattning av ärendet
Sommaren 2018 förstördes byggnader i en omfattande brand på två 
fastigheter i Tobo, de drabbade fastighetsägarna är:
Tobo Component AB i egenskap av ägare till Tobo 1:70.
Tierps kommun i egenskap av ägare till fastigheten Tobo 1:8.

På fastigheten Tobo 1:8 fanns en byggnad med lagerlokaler där Tobo 
Component var hyresgäst.  

Tobo Component har nu för avsikt att återuppbygga sin verksamhet. För att 
kunna fortsätta verka på samma plats och i kommunen behöver behovet av 
lokaler lösas. De önskar därför köpa en del av Tobo 1:8 av kommunen och 
ersätta tidigare byggnad.

Marken på Tobo 1:8 och runt ”masugnen” är förorenad med anledning av 
tidigare verksamhetsutövning, vilket köparen är medveten om.
En MIFO-fas 1 inventering är utförd, och området har tilldelats riskklass 2, 
vilket innebär hög risk och är den näst högsta riskklassen.
Kommunen använder idag inte denna mark och det finns inga planer för 
återuppbyggnad. 

Vi föreslår därför en köpeskilling motsvarande råmarkspris, 50 kr/kvm, för 
området om ca 15 110 kvm med förbehållet att kommunen friskriver sig 
från allt ansvar gällande förorening och sanering av mark.

Beslutsmotivering 
Förorenad mark kräver ofta stora insatser i fråga om sanering, både 
tidsmässigt och ekonomiskt. Tobo Component är en motpart som är väl 
medveten om dessa markföroreningar då de själva verkar i området. 
Detta har inte hindrat dem från att inkomma med frågan om att få köpa 
marken, då de är i stort behov av att utöka sin verksamhet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Vid försäljning av del av fastigheten Tobo 1:8 om totalt 15 110 kvm 
nedsätts priset till gällande råmarkspris enligt taxa tagen i KF, 50 kr/kvm 
med anledning av förorenad mark. Försäljningssumman beräknas till 
755 500 kr och en genererar en försäljningsvinst på ca 500 000 kr.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Köpekontrakt
 Yttrande från Miljö- och hälsoskyddsenheten
 MIFO-historik

Beslutet skickas till 
 Chef Medborgarservice
 Chef Samhällsbyggnad
 Chef Förvaltning & Genomförande

I tjänsten 

Maria Pettersson
Chef Förvaltning och Genomförande
Samhällsbyggnadsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2019-11-20

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 110
Dnr 2019/781     

Införa en möjlighet att välja olika utförare för sina LOV-insatser. 

Beslut 
Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 

att införa möjligheten för kunder som är beviljade serviceinsatser enligt 
socialtjänstlagen att välja olika utförare för de insatser som finns inom 
LOV.

Sammanfattning av ärendet
Inför att lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, infördes i Tierps 
kommun den 1 februari 2011 gjordes ett omfattande förarbete med att först 
utreda kommunens möjlighet att införa ett valfrihetssystem, därefter 
förbereda kommunen genom att planera, förändra och utveckla vissa 
förutsättningar, för att slutligen genomföra införandet av valfrihetssystemet. 
En rad utgångspunkter och praktiska detaljer fanns med i utredningen 
Valfrihet i Tierps kommun som låg till grund för beslutet att införa ett 
valfrihetssystem (KS 2010/96). En av de praktiska förutsättningarna som 
dock inte berördes i utredningen är huruvida en kund kan välja olika 
utförare för sina insatser som finns inom LOV eller om det behöver vara en 
och samma utförare som ska utföra samtliga insatser. 

Sedan LOV infördes i Tierps kommun har det varit en princip att den 
utförare som kunden har valt som utförare av en insats, per automatik måste 
vara utförare för samtliga av de insatser som kunden är beviljad och som 
finns inom LOV. Alternativet till ett sådant upplägg är att olika utförare kan 
utföra samtliga LOV-insatser, beroende på vad kund önskar. 

Beslutsmotivering 
LOV-reformen har ett tydligt brukarperspektiv. En av ambitionerna med 
LOV är att kunden ska hamna mer i centrum. Det sker genom att makten, 
till viss del, förflyttas till kunden istället för till politiker och tjänstemän, i 
och med kundens möjlighet till ökad valfrihet och ökat inflytande. Ju 
bredare utbud av tjänster som finns inom en kommun, desto bättre kan 
kommunen svara upp mot varje enskild kunds behov och önskemål. Att 
frångå dagens princip att det är en utförare som måste utföra en kunds 
samtliga LOV-insatser, och istället införa möjligheten för en kund att välja 
olika utförare för sina LOV-insatser, ligger således helt i linje med LOV-
reformens intention. Kunderna får således ökad valfrihet och ökad makt, 
vilket är LOV-reformens grundläggande syfte.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2019-11-20

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

En utökad valfrihet för kunder kan resultera i att fler kunder vill välja sin 
utförare, vilket i sin tur är gynnsamt för LOV-företag. Det kan göra att 
marknaden blir mer attraktiv för företag och att fler LOV-utförare blir 
intresserade av att etablera sina företag i kommunen.

Eventuella lagrättsliga, systemtekniska eller praktiska hinder och 
begränsningar som skulle kunna uppstå i samband med ett införande av 
möjligheten att välja olika utförare har undersökts men inte funnits. 

Ekonomiska konsekvenser
Som en följd av ett införande av möjligheten att välja olika utförare kan 
antalet kunder som väljer LOV-utförare öka i antal. Det i sin tur gör att den 
manuella hanteringen av biståndsbeslut ökar. En ytterligare följd av att fler 
kunder väljer LOV-utförare är att fler LOV-företag kan etableras i 
kommunen. Kommunens insats i arbetet kring LOV kan således erfordra en 
viss ökning; allt från hanteringen av avtalsansökningar och uppföljningar av 
avtal till den manuella hanteringen av inkomna LOV-fakturor och övrig 
granskning av LOV-underlag.
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande.
 Utredningen Ökad valfrihet för kunder genom att införa möjligheten 

att välja utförare.

Beslutet skickas till
 Kvalitet och strategisk utveckling
 Vård och omsorg
 Individ och familjeomsorgen

321



1 (2)

Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-08 KS 2019/781

Ökad valfrihet genom en möjlighet att välja olika utförare

Förslag till beslut
Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 

att införa möjligheten för kunder som är beviljade serviceinsatser enligt 
socialtjänstlagen att välja olika utförare för de insatser som finns inom 
LOV.

Sammanfattning av ärendet
Inför att lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, infördes i Tierps 
kommun den 1 februari 2011 gjordes ett omfattande förarbete med att först 
utreda kommunens möjlighet att införa ett valfrihetssystem, därefter 
förbereda kommunen genom att planera, förändra och utveckla vissa 
förutsättningar, för att slutligen genomföra införandet av 
valfrihetssystemet. En rad utgångspunkter och praktiska detaljer fanns med 
i utredningen Valfrihet i Tierps kommun som låg till grund för beslutet att 
införa ett valfrihetssystem (KS 2010/96). En av de praktiska 
förutsättningarna som dock inte berördes i utredningen är huruvida en kund 
kan välja olika utförare för sina insatser som finns inom LOV eller om det 
behöver vara en och samma utförare som ska utföra samtliga insatser. 

Sedan LOV infördes i Tierps kommun har det varit en princip att den 
utförare som kunden har valt som utförare av en insats, per automatik 
måste vara utförare för samtliga av de insatser som kunden är beviljad och 
som finns inom LOV. Alternativet till ett sådant upplägg är att olika 
utförare kan utföra samtliga LOV-insatser, beroende på vad kund önskar. 

Beslutsmotivering 
LOV-reformen har ett tydligt brukarperspektiv. En av ambitionerna med 
LOV är att kunden ska hamna mer i centrum. Det sker genom att makten, 
till viss del, förflyttas till kunden istället för till politiker och tjänstemän, i 
och med kundens möjlighet till ökad valfrihet och ökat inflytande. Ju 
bredare utbud av tjänster som finns inom en kommun, desto bättre kan 
kommunen svara upp mot varje enskild kunds behov och önskemål. Att 
frångå dagens princip att det är en utförare som måste utföra en kunds 
samtliga LOV-insatser, och istället införa möjligheten för en kund att välja 
olika utförare för sina LOV-insatser, ligger således helt i linje med LOV-
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reformens intention. Kunderna får således ökad valfrihet och ökad makt, 
vilket är LOV-reformens grundläggande syfte.

En utökad valfrihet för kunder kan resultera i att fler kunder vill välja sin 
utförare, vilket i sin tur är gynnsamt för LOV-företag. Det kan göra att 
marknaden blir mer attraktiv för företag och att fler LOV-utförare blir 
intresserade av att etablera sina företag i kommunen.

Eventuella lagrättsliga, systemtekniska eller praktiska hinder och 
begränsningar som skulle kunna uppstå i samband med ett införande av 
möjligheten att välja olika utförare har undersökts men inte funnits. 

Ekonomiska konsekvenser
Som en följd av ett införande av möjligheten att välja olika utförare kan 
antalet kunder som väljer LOV-utförare öka i antal. Det i sin tur gör att den 
manuella hanteringen av biståndsbeslut ökar. En ytterligare följd av att fler 
kunder väljer LOV-utförare är att fler LOV-företag kan etableras i 
kommunen. Kommunens insats i arbetet kring LOV kan således erfordra 
en viss ökning; allt från hanteringen av avtalsansökningar och 
uppföljningar av avtal till den manuella hanteringen av inkomna LOV-
fakturor och övrig granskning av LOV-underlag.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande.
 Utredningen Ökad valfrihet för kunder genom att införa 

möjligheten att välja utförare.

Beslutet skickas till 
 Kvalitet och strategisk utveckling
 Vård och omsorg
 Individ och familjeomsorgen

I tjänsten 

Johanna Kastenholm 
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling
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Ökad valfrihet för kunder genom 
att införa möjligheten att välja 
olika utförare

Gemensam service Handläggare
Kvalitet och strategisk utveckling Johanna Kastenholm
815 80 Tierp Utredare/utvecklare
Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: 0293-21 84 84
Telefon: 0293-21 80 00 Epost: johanna.kastenholm@tierp.se

Utredningsrapport

2019-10-02
Dnr. KS 2019.781
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Inledning

Bakgrund
Inför att lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, infördes i Tierps kommun 

den 1 februari 2011 gjordes ett omfattande förarbete med att först utreda 

kommunens möjlighet att införa ett valfrihetssystem, därefter förbereda kommunen 

genom att planera, förändra och utveckla vissa förutsättningar, för att slutligen 

genomföra införandet av valfrihetssystemet. En rad utgångspunkter och praktiska 

detaljer fanns med i utredningen Valfrihet i Tierps kommun som låg till grund för 

beslutet att införa ett valfrihetssystem (KS 2010/96). En av de praktiska 

förutsättningarna som dock inte berördes i utredningen är huruvida en kund kan 

välja olika utförare för sina insatser som finns inom LOV eller om det behöver vara 

en och samma utförare som ska utföra samtliga insatser som finns inom LOV. Det 

har nu uppstått ett behov av att förtydliga den aspekten.

Syfte
Syftet med rapporten är att tydliggöra förutsättningarna kring om en och samma 

utförare fortsättningsvis ska utföra samtliga LOV-insatser till en kund eller om kund 

istället ska kunna välja olika utförare för respektive LOV-insats.
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Historik och nuläge
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, trädde i kraft den 1 januari 2009. 

Syftet med lagstiftningen är att skapa ökad valfrihet för den enskilde personen 

genom att öka mångfalden av aktörer, och i sin tur öka mångfalden i utbudet. 

Målsättningen är att genom individens ökade möjlighet att välja utförare även öka 

tillgängligheten, kvaliteten och effektiviteten i de insatser som erbjuds.

I Tierps kommun infördes LOV den 1 februari 2011 och det finns valfrihet för 

följande insatser enligt Socialtjänstlagen:

- Hemtjänst i form av serviceinsatser; inköp, städ, tvätt samt rengöring av 

tekniska hjälpmedel.

- Socialt förebyggande insatser; ledsagning, aktivitet/social samvaro samt läsa 

post för gravt synskadade.

Det finns i dagsläget ett aktivt LOV-företag, Hujjas AB. Efter att två andra företag 

avslutade sina LOV-avtal med kommunen i januari 2019 respektive juli 2019 har 

Hujjas AB fått fler kunder. I augusti 2019 hade Hujjas AB 20 kunder av totalt 422 

kunder med beviljad hemtjänst. Antalet timmar som utfördes av Hujjas AB var i 

augusti 126,82 av totalt 8297,05 beviljade hemtjänsttimmar, vilket motsvarar 1,5 % 

av all hemtjänst i kommunen. 

Det är sedan 1 januari 2019 tillståndsplikt att bedriva hemtjänst, vilket innebär att 

privata aktörer behöver ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Hujjas AB inväntar i dagsläget beslut från IVO avseende sin tillståndsansökan.
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Resultat

Samma utförare som utför insatserna
Sedan LOV infördes i Tierps kommun har det varit en princip att den utförare som 

kunden har valt som utförare av en insats, per automatik måste vara utförare för 

samtliga av de insatser som kunden är beviljad och som finns inom LOV.

Exempel 1: Kund har beslut om insatser i form av städ, tvätt och inköp.

  STÄD

  TVÄTT        SKA UTFÖRAS AV                EN VALD UTFÖRARE

  INKÖP

Anledningen till att kommunen har valt att följa denna princip sedan LOV infördes 

är inte helt tydlig. Den kan vara införd i systemet dels för att kommunen kunde 

tänkas få ökade administrativa arbetsuppgifter i samband med att en kund väljer 

olika utförare, och dels kan det ha tagits hänsyn till kunderna eftersom olika 

utförare innebär mindre personalkontinuitet. Oavsett anledning så är den inte 

reglerad i lagstiftning, den har inte utretts och inte beslutats av något politiskt organ 

och den finns inte med som en förutsättning i förfrågningsunderlaget eller i LOV-

avtalet. Det bedöms därför inte förekomma någon anledning till varför principen 

inte kan ändras. 

Olika utförare som utför insatserna
Alternativet till att samma utförare ska utföra samtliga LOV-insatser är att olika 

utförare kan utföra samtliga LOV-insatser, beroende på vad kund önskar. Det har 

framkommit önskemål från både kunder och LOV-företag att denna möjlighet bör 

finnas i kommunen. 
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Exempel 2: Kund har beslut om serviceinsatser i form av städ, tvätt och inköp.

  STÄD              LOV-FÖRETAG 1

  TVÄTT      KAN UTFÖRAS AV                  KOMMUNEN

   INKÖP              LOV-FÖRETAG 2

Slutsatser
LOV-reformen har ett tydligt brukarperspektiv. En av ambitionerna med LOV är att 

kunden ska hamna mer i centrum. Det sker genom att makten, till viss del, förflyttas 

till kunden istället för till politiker och tjänstemän, i och med kundens möjlighet till 

ökad valfrihet och ökat inflytande. Ju bredare utbud av tjänster som finns inom en 

kommun, desto bättre kan kommunen svara upp mot varje enskild kunds behov och 

önskemål. Att frångå dagens princip att det är en utförare som måste utföra en 

kunds samtliga LOV-insatser, och istället införa möjligheten för en kund att välja 

olika utförare för sina LOV-insatser, ligger således helt i linje med LOV-reformens 

intention. Kunderna får således ökad valfrihet och ökad makt, vilket är LOV-

reformens grundläggande syfte. Det finns dessutom ett tydligt önskemål från både 

kunder och LOV-företag att det ska vara möjligt för kund att fritt välja den utförare 

som önskas för respektive LOV-insats. 

Mot bakgrund av ovanstående är bedömningen att det endast finns fördelar och 

vinster med att öppna upp möjligheten för kunder att välja olika utförare för 

respektive LOV-insats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2019-11-20

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 256
Dnr 2019/901     

Programutbud Högbergsskolan 2020/2021 

Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa programutbudet för Högbergsskolan för läsår 2020/2021.

Sammanfattning av ärendet
Följande programutbud erbjuds läsåret 2020/2021:

 Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt 
arbete/Socialt arbete

 Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Husbyggnad
 Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi
 Fordon- och transportprogrammet med inriktning Personbil,

Lastbil och mobila maskiner och Transport

 Industritekniska programmet med inriktning Svetsteknik och
Produkt- och maskinteknik 

 Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap
 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap
 Teknikprogrammet med inriktning Design- och produktutveckling
 Vård- och omsorgsprogrammet
 El och energi
 Handelsprogrammet med inriktning Lärling
 Plåtslageri med inriktning Lärling
 VVS och fastighet med inriktning Lärling

Beslutsmotivering 
Vi förordar att vi erbjuder samma programutbud som vi har under 
innevarande läsår. Programutbudet under innevarande år är anpassat efter de 
lokala behoven från elever och företag. Där det går att samläsa kommer 
skolan samordna detta mellan de olika programmen.
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Tf utbildningschef
 Rektor Högbergsskolan
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-11-13 KS 2019/901

Programutbud på Högbergsskolan 2020/2021

Förslag till beslut
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa programutbudet för Högbergsskolan för läsår 2020/2021.

Sammanfattning av ärendet
Följande programutbud erbjuds läsåret 2020/2021:

 Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt 
arbete/Socialt arbete

 Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Husbyggnad
 Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi
 Fordon- och transportprogrammet med inriktning Personbil,

Lastbil och mobila maskiner och Transport
 Industritekniska programmet med inriktning Svetsteknik och

Produkt- och maskinteknik 
 Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap
 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap
 Teknikprogrammet med inriktning Design- och produktutveckling
 Vård- och omsorgsprogrammet
 El och energi
 Handelsprogrammet med inriktning Lärling
 Plåtslageri med inriktning Lärling
 VVS och fastighet med inriktning Lärling

Beslutsmotivering 
Vi förordar att vi erbjuder samma programutbud som vi har under 
innevarande läsår. Programutbudet under innevarande år är anpassat efter 
de lokala behoven från elever och företag. Där det går att samläsa kommer 
skolan samordna detta mellan de olika programmen.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till 
 Tf utbildningschef
 Rektor Högbergsskolan
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I tjänsten 

Ulf Sjulander 
Tf utbildningschef 

332



1 (2)

Dokumentnamn

Förslag till beslut 
Datum Diarienummer

2019-11-20 KS 2019/101

Godkännande av entledigande och val av ny ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt ledamot i utskottet 
samhällsbyggnad

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Anna Ahlins (C) begäran om entledigande från sina uppdrag 
som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot i utskottet 
samhällsbyggnad,

att utse Yaqub Ahmed (C) som ledamot i utskottet samhällsbyggnad under 
perioden 3 december 2019 till 31 december 2022,

att utse Lotta Carlberg (C) som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
under perioden 3 december 2019 till 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning.

Beslutsunderlag
 Förslag från gruppledare
 Begäran om entledigande 2019-09-24

Beslutet skickas till 
 Berörda ledamöter
 Lönecentrum
 Utskottsordförande
 Sekretariatet 
 Förtroendemannaregistret Troman
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From: Sekretariatet
Sent: 25 sep 2019 07:30:07 +02:00
To: Anna Trankell
Cc: Evelina Håkansson
Subject: VB: Begäran om entledigande

Se nedan.

Vänligen/ 
Maria Wirström 
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp

Telefon       0293-21 82 13
Mobil          070-086 82 96
E-post        maria.wirstrom@tierp.se
Internet       www.tierp.se
_Så här behandlar vi dina personuppgifter___________________________________

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna Ahlin <Anna.Ahlin@pol.tierp.se> 
Skickat: den 24 september 2019 20:43
Till: Sekretariatet <Sekretariatet@tierp.se>
Kopia: Sara Sjödal <sara.sjodal@tierp.se>
Ämne: Begäran om entledigande

Med anledning av att jag valts till kommunfullmäktiges ordförande begär jag entledigande från 
följande uppdrag:
Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare i kommunstyrelsen Ledamot i utskottet 
samhällsbyggnad

Med Vänlig Hälsning
Anna Ahlin
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Dokumentnamn

Förslag till beslut 
Datum Diarienummer

2019-11-26 KS 2019/101

Godkännande av entledigande och val av ny ledamot i utskottet 
arbete och omsorg

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Erika Aspgren Wallins (S) begäran om entledigande från 
uppdraget som ledamot i utskottet arbete och omsorg,

att utse Kjell Hammerin (S) till ledamot i utskottet arbete och omsorg 
under perioden 3 december till 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild, samt
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning.

Beslutsunderlag
 Förslag från gruppledare
 Begäran om entledigande 2019-

Beslutet skickas till 
 Berörda ledamöter
 Lönecentrum
 Utskottsordförande
 Sekretariatet 
 Förtroendemannaregistret Troman

I tjänsten
Anna Trankell
Tf. kommunsekreterare
Ledningsstöd 
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Dokumentnamn

Förslag till beslut 
Datum Diarienummer

2019-11-26 KS 2019/101

Godkännande av entledigande och val av ny ledamot i utskottet 
barn och ungdom

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Viktor Hages (S) begäran om entledigande från uppdraget 
som ledamot i utskottet barn och ungdom, 

att utse Erika Aspgren Wallin (S) till ledamot i utskottet barn och ungdom 
under perioden 3 december till 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild, samt
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning.

Beslutsunderlag
 Förslag från gruppledare
 Begäran om entledigande 2019-11-07

Beslutet skickas till 
 Berörda ledamöter
 Lönecentrum
 Utskottsordförande
 Sekretariatet 
 Förtroendemannaregistret Troman

I tjänsten
Anna Trankell
Tf. kommunsekreterare
Ledningsstöd 
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Till  Kommunfullmäktige

Tierps  kommun

Hemställan  om  entledigande

Jag Viktor  Hage,  19861206-1492,  begär  härmed  om  att entledigas  från  mitt  uppdrag  som

ersättare  i kornmunstyrelsen  samt  dess följduppdrag  i Utskottet  Barn  och  Ungdom  eftersom

jag  har  flyttat  från  komrnunen.

Uppsala  2019-11-04
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Dokumentnamn

Förslag till beslut 
Datum Diarienummer

2019-11-20 KS 2019/101

Val av 1 representant till Länskommittén för Uppsala län av 
Stiftelsen Sveriges nationaldag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Anna Ahlin (C) som kommunens representant delta vid 
sammanträden med Länskommittén för Uppsala län av Stiftelsen Sveriges 
Nationaldag under perioden 3 december 2019 till 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Sveriges Nationaldag arbetar för att alla svenskar ska kunna 
känna och visa glädje och stolthet över vårt land. Uppdraget är att ”främja
intresset och respekten för Nationaldagen och svenska flaggan”. Bland
annat arbetar stiftelsen för att firandet av Nationaldagen ska öka och bli allt
mer populärt. Stiftelsen samarbetar med människor och organisationer i 
landets län och kommuner, då bland annat länskommittén i Uppsala län där 
Tierps kommun utser en representant.

Anna Ahlin (C) valdes den 17 september § 79/2019 till ordförande i
kommunfullmäktige. Uppdraget som representant i Länskommittén för 
Uppsala län av Stiftelsen Sveriges Nationaldag är knuten till uppdraget 
som ordförande i kommunfullmäktige och därför ska Anna Ahlin (C) utses 
även till detta uppdrag.

Beslutet skickas till 
 Länskommittén för Uppsala län av Stiftelsen Sveriges nationaldag
 Förtroendevald
 Lönecentrum
 Sekretariatet 
 Förtroendemannaregistret Troman

339



1 (1)

Dokumentnamn

Förslag till beslut 
Datum Diarienummer

2019-11-21 KS 2019/101

Val av ombud till stämman i Tämnarens Vatten Ideell förening

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att som ombud till stämman i Tämnarens Vatten Ideell förening under 
perioden 3 december 2019 till och med 31 december 2022 utse Xxxx 
Xxxx. 

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Tämnarens Vatten bildades 2014 med en målsättning att bilda
opinion för sjön Tämnaren och att utveckla sjön. Föreningen är en ideell 
förening som är öppen för alla som vill värna om sjön. 

Föreningen har som vision att Tämnaren ska vara en frisk, tillgänglig och 
attraktiv sjö år 2070.

Beslutsunderlag
 Förslag från ledande styre 

Beslutet skickas till 
 Föreningen Tämnarens Vatten
 Förtroendevald
 Lönecentrum
 Sekretariatet 
 Förtroendemannaregistret Troman
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Dokumentnamn

Förslag till beslut 
Datum Diarienummer

2019-11-21 KS 2019/101

Val av ombud till stämman i Leader Nedre Dalälven 3

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

att som ombud till stämman i Leader Nedre Dalälven 3 under perioden 3 
december 2019 till och med 31 december 2022 utse Xxxx Xxxx. 

Sammanfattning av ärendet
Nedre Dalälvsområdet ligger i gränstrakterna mellan de fyra länen Dalarna, 
Västmanland, Uppsala och Gävleborg och omfattar de sju kommunerna 
Säter, Hedemora Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby samt socknarna 
Österfärnebo i Sandvikens kommun och Hedesunda i Gävle kommun. 
Totalt har området 116 031 invånare med en befolkningstäthet på 13,3 
personer per km2.

Genom området rinner Dalälven, som berör alla nio kommuner. Älven är 
det som främst sammanlänkar området. Nedre Dalälvsområdet utgör på 
grund av att älven sträcker sig i öst-västlig riktning, topografiska, andra 
landskaps- och naturmässiga faktorer, samt klimatiska, den naturliga 
Norrlandsgränsen (Limes Norrlandicus). Särskilt utmärkande är de höga 
natur- och kulturvärdena. 

Leader Nedre Dalälvens insatsområden och övergripande mål är
 Ett attraktivt område
 Hållbara jobb
 Livskraftiga verksamheter

Beslutsunderlag
 Förslag från ledande styre

Beslutet skickas till 
 Leader Nedre Dalälven 3
 Förtroendevald
 Lönecentrum
 Sekretariatet
 Förtroendemannaregistret Troman
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-11-06 KS 2018/1161

Anmälan av ordförandebeslut – sekretess

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande
med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning
punkt U005 vid brådskande ärende.

Sekretess:
 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 

föräldrabalken 2019-10-24

Beslutsunderlag 
 Ordförandebeslut enligt ovan

Beslutet skickas till 
 IFO

I tjänsten
Maria Wirström
Administratör
Ledningsstöd
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-11-25 KS 2019/154

Revidering av delegationsordningen 

Förslag till beslut
Utskottet samhällsbyggnad och kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen besluta

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag, 

att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 24 december 
2019.

Sammanfattning av ärendet
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten 
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning. 
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 130/2019
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2019
 Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till 
 Sekretariatet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 65
Dnr 2019/154     

Revidering av delegationsordningen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har 
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning. 
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till
 Sekretariatet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 130
Dnr 2019/154     

Revidering av delegationsordningen 

Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har 
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning. 
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till
 Sekretariatet
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 
Datum

2019-10-15

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☒ Flik: Politik
Ny punkt ☐ Rubrik: Kommunstyrelsens 

arbetsutskott
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: Uksau007

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Anställa kommun- 

och blockchefer
Ärende: Anställa 

kommundirektör
Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Delegat:
Ersättare: Ersättare:
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet:

Motivering: Blockchef är inte en titel som finns i den nuvarande 
organisationen. Verksamhetschefer ska anställas av kommundirektör. 

I tjänsten 

Evelina Håkansson  
Utskottssekreterare
Ledningsstöd
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☐ Flik:  
Ny punkt ☒ Rubrik: 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: 

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Anbudsöppning. 

Ansvarig upphandlare 
för ärendet ansvarar 
för anbudsöppningen 
och utser en 
tjänsteperson som ska 
närvara tillsammans 
med upphandlare vid 
anbudsöppningen.

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Lou 12:10

Delegat: Delegat: Upphandlare
Ersättare: Ersättare: Upphandlingschef
Kategori: Kategori: Upphandling
Verksamhet: Verksamhet: Upphandlingsenheten

Motivering: 
Två tjänstemän ska vara närvarande och öppna anbuden enligt LOU. För 
att processen ska ske skyndsamt bör ansvarig upphandlare och av denne 
utsedd tjänsteperson ansvara för anbudsöppningen. Det är opraktiskt att 
båda personerna ska sitta på upphandlingsavdelningen då det ibland är 
beställare som är med och öppnar och delegationen bör ligga på en person, 
upphandlaren som ansvarig.

I tjänsten 
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Namn Jenny Ljungvall Cardoso
Titel Kommunjurist / upphandlingsjurist
Enhet Upphandlingsenheten
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 
Datum

2019-10-31

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: SaTr000 Trafik och vägar
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaTr001

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Handlägga 

kommunala bidrag 
till enskilda vägar 
enligt 
kommunfullmäktiges 
beslut

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Samhällsplanerare 
trafik och 
infrastruktur

Delegat: Samhällsplanerare 

Ersättare: Chef 
samhällsbyggnad, 
Chef Planering & 
Myndighet

Ersättare: Chef Tillväxt och 
Samhällsbyggnad, 
Chef Planering & 
Myndighet

Kategori: Bidrag Kategori:

Verksamhet: Medborgarservice Verksamhet:

Motivering: Revidering med hänsyn till nya titlar.
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: SaTr000 Trafik och vägar
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaTr002

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Fatta beslut i 

ärenden om tillfällig 
avstängning av 
kommunens 
gator/vägar/allmänna 
platser med stöd av 
Trafikförordningen 
(Trf)

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Trafikförordning 
(1998:1276) (TRF)

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Samhällsplanerare 
trafik och 
infrastruktur, 
Projektledare SHB

Delegat: Samhällsplanerare, 
Projektledare SHB

Ersättare: Chef Planering & 
Myndighet

Ersättare:

Kategori: Kategori:
Verksamhet: Medborgarservice Verksamhet:

Motivering: Revidering med hänsyn till nya titlar.
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: SaTr000 Trafik och vägar
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaTr003

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Tillfälliga lokala 

trafiktillstånd, 
trafikföreskrifter och 
dispenser där 
kommunen enligt 
Trf är beslutsfattare 
exkl 
parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 
samt tillfälliga 
avstängningar av 
kommunens 
gator/vägar/allmänna 
platser

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Trafikförordning 
(1998:1276) (TRF)

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Samhällsplanerare 
trafik och 
infrastruktur, 
Projektledare SHB

Delegat: Samhällsplanerare, 
Projektledare SHB

Ersättare: Chef Planering & 
Myndighet

Ersättare:

Kategori: Tillstånd Kategori:
Verksamhet: Medborgarservice Verksamhet:

Motivering: Revidering med hänsyn till nya titlar.
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: SaTr000 Trafik och vägar
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaTr004

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Avlämna yttranden 

över förslag om 
tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter 
där annan är 
beslutsfattare

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Trafikförordning 
(1998:1276) (TRF)

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Samhällsplanerare 
trafik och 
infrastruktur

Delegat: Samhällsplanerare

Ersättare: Chef Planering & 
Myndighet

Ersättare:

Kategori: Yttrande Kategori:
Verksamhet: Medborgarservice Verksamhet:

Motivering: Revidering med hänsyn till nya titlar.
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: SaTr000 Trafik och vägar
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaTr005

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Fatta beslut om 

parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 
enligt 
Trafikförordningen 
(Trf). Delegationen 
omfattar även rätten 
att avslå ansökan.

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Trafikförordning 
(1998:1276) (TRF)

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Kundansvarig Delegat:
Ersättare: Chef 

Kommunikations-        
enheten

Ersättare: Områdeschef 
Kundcenter, kost 
och service

Kategori: Tillstånd Kategori:
Verksamhet: Medborgarservice Verksamhet:

Motivering: Revidering med hänsyn till nya titlar.
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: SaTr000 Trafik och vägar
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaTr007

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Fatta beslut om 

bortforsling och 
skrotning av 
fordon.

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Lag (1982:129) om 
flyttning av fordon 
i vissa fall

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Samhällsplanerare 
trafik och 
infrastruktur

Delegat: Samhällsplanerare

Ersättare: Chef Planering & 
Myndighet

Ersättare:

Kategori: Tillstånd Kategori:
Verksamhet: Medborgarservice Verksamhet:

Motivering: Revidering med hänsyn till nya titlar.
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: SaTr000 Trafik och vägar
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaTr008

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Fatta beslut i 

ärenden om lokala 
trafikföreskrifter för 
stannande och 
parkering på 
kommunens 
gator/vägar/allmänna 
platser med stöd av 
Trafikförordningen 
(Trf)

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Trafikförordning 
(1998:1276) (TRF)

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Samhällsplanerare 
trafik och 
infrastruktur

Delegat: Samhällsplanerare

Ersättare: Chef Planering & 
Myndighet

Ersättare:

Kategori: Tillstånd Kategori:
Verksamhet: Medborgarservice Verksamhet:

Motivering: Revidering med hänsyn till nya titlar.
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: SaTr000 Trafik och vägar
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaTr009

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Fatta beslut om 

skolskjuts
Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Skollag  (2010:800) 
(SL) 10 kap 32§, 11 
kap 31§

Lagrum, 
förordning:

Skollag  
(2010:800) (SL) 9 
kap 15 b-c §§, 21 
a §, 10 kap 32-33 
§§, 40 §, 11 kap 
31-32 §§, 39 §, 18 
kap 30-31 §§, 35 §

Delegat: Skolskjutssamordnare Delegat: Samhällsplanerare 
trafik och resande

Ersättare: Chef Planering & 
Myndighet

Ersättare:

Kategori: Tillstånd Kategori:
Verksamhet: Medborgarservice Verksamhet:

Motivering: Revidering med hänsyn till lagrum och nya titlar.
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: SaTr000 Trafik och vägar
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaTr010

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Fatta beslut om 

elevresor
Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Lag (1991:1110) om 
kommunernas 
skyldighet att svara 
för vissa elevresor, 
Förordning 
(1991:1120) om 
kommunernas 
skyldighet att svara 
för vissa elevresor

Delegat: Delegat: Samhällsplanerare 
trafik och resande

Ersättare: Ersättare: Chef Planering & 
Myndighet

Kategori: Kategori: Tillstånd
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: Ny punkt som ger möjlighet att besluta om elevresor.
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: SaMa000 Mark, 

fastigheter, exploatering
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaMa001

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Utarrendering och 

upplåtelse av 
kommunens mark 
samt uthyrning 
och upplåtelse av 
bostäder och 
lokaler i 
kommunens 
fastigheter.

Ärende: Utarrendering och 
upplåtelse av 
kommunens mark.

Lagrum, 
förordning:

Ingen hänvisning Lagrum, 
förordning:

Jordabalken 
(1970:994) Kap 8-
11

Delegat: Chef Förvaltning 
& Genomförande

Delegat: Markförvaltare

Ersättare: Chef Tillväxt och 
Samhällsbyggnad

Ersättare: Chef Förvaltning & 
Genomförande, 
Chef Tillväxt och 
Samhällsbyggnad

Kategori: Kategori:
Verksamhet: Medborgarservice Verksamhet:

Motivering: Ändring av delegat ger tjänsteperson som arbetar med 
ärendetypen möjlighet att fatta beslut.
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: SaMa000 Mark, 

fastigheter, exploatering
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaMa007

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Avge 

framställningar 
till och yttranden 
över remisser från 
kommunstyrelsen 
eller 
lantmäterimyndig
het angående 
fastighetsbildning 
samt yttrande 
över remisser om 
byggnadslov i 
kommunens 
egenskap av 
markägare.

Ärende: Avge yttrande över 
remisser om 
byggnadslov i 
kommunens 
egenskap av 
markägare.

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Markförvaltare Delegat:
Ersättare: Exploateringsans

varig, Chef 
Förvaltning & 
Genomförande

Ersättare: Chef Förvaltning & 
Genomförande

Kategori: Kategori:
Verksamhet: Medborgarservice Verksamhet:

Motivering: Tidigare ärende beskriver två typer av yttranden som i dag 
ligger på två olika tjänstepersoner. Punkten delas upp för att stämma 
överens med organisationen. Exploateringsansvarig tas bort som ersättare 
eftersom den rollen inte längre finns i organisationen.
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: SaMa000 Mark, 

fastigheter, exploatering
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaMa009

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Utarrendering och 

upplåtelse av 
kommunens mark 
såvitt gäller 
jordbruks- och 
jaktarrende

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Inget angivet Lagrum, 
förordning:

Jordabalken 
(1970:994), kap 8 
och 9

Delegat: Chef Förvaltning 
& Genomförande

Delegat: Markförvaltare

Ersättare: Exploateringsans
varig, 
Markförvaltare

Ersättare: Chef Förvaltning & 
Genomförande

Kategori: Kategori:
Verksamhet: Medborgarservice Verksamhet:

Motivering: Ändring av delegat ger tjänsteperson som arbetar med 
ärendetypen möjlighet att fatta beslut.
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: SaMa000 Mark, 

fastigheter, exploatering
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaMa011

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Genom avtal eller 

tillämpning av 
bestämmelser i 
PBL, FBL, AL 
tillförsäkra 
kommunen rätt 
till servitut, 
ledningsrätt eller 
nyttjanderätt i 
annan fastighet 
och medverka till 
ändring eller 
upphävande av 
sålunda 
tillkommen rätt

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Plan- och bygglag 
(2010:900) 
(PBL), 
Fastighetsbildnin
gslag (1970:988) 
(FBL), Lag 
(1971:1037) om 
äganderättsutredn
ing och 
legalisering (AL)

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Chef Förvaltning 
& Genomförande

Delegat: Markförvaltare

Ersättare: Exploateringsans
varig, 
Markförvaltare

Ersättare: Chef Förvaltning & 
Genomförande

Kategori: Kategori:
Verksamhet: Medborgarservice Verksamhet:

Motivering: Ändring av delegat ger tjänsteperson som arbetar med 
ärendetypen möjlighet att fatta beslut.
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: SaMa000 Mark, 

fastigheter, exploatering
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaMa023

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Besluta om 

fastighetsinlösen i 
sådana ärenden 
där Kommunen är 
skyldig att lösa in 
marken samt det 
tydligt framgår 
vad kostnaden är 
per kvadratmeter 
markyta enligt 
kommunfullmäkti
ges beslut samt 
priset understiger 
300 000kr.

Ärende: Besluta om 
fastighetsinlösen i 
sådana ärenden där 
Kommunen är 
skyldig att lösa in 
marken och priset 
understiger 300 
000kr.

Lagrum, 
förordning:

Plan- och 
bygglagen 
(2010:900) 6 kap 
13§, 15 kap 2§ 
Fastighetsbildnin
gslag (1970:988) 
5 kap 8a§

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Chef Förvaltning 
& Genomförande

Delegat:

Ersättare: Chef 
Samhällsbyggnad

Ersättare: Chef Tillväxt och 
Samhällsbyggnad

Kategori: Kategori:
Verksamhet: Medborgarservice Verksamhet:

Motivering: Ändringen av ärende föreslås med anledning av att det inte 
finns någon aktuell taxa fastställd av kommunfullmäktige.
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: SaMa000 Mark, 

fastigheter, exploatering
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaMa0XX

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Avge 

framställningar till 
och yttranden över 
remisser från 
kommunstyrelsen 
eller 
lantmäterimyndighet 
angående 
fastighetsbildning

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Markförvaltare Delegat: Planarkitekt
Ersättare: Exploateringsans

varig, Chef 
Förvaltning & 
Genomförande

Ersättare: Chef Planering och 
Myndighet

Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: Punkten är en del av tidigare punkt SaMa007. Det nya 
förslaget är en korrigering som möjliggör att rätt tjänsteperson har 
möjlighet att avge yttrande.
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: SaMa000 Mark, 

fastigheter, exploatering
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaMa0XX

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Genom avtal eller 

tillämpning av 
bestämmelser i PBL, 
FBL, AL avtala med 
annan 
fastighetsägare om 
möjlighet till 
servitut, ledningsrätt 
eller nyttjanderätt i 
kommunal fastighet 
och medverka till 
ändring eller 
upphävande av 
sålunda tillkommen 
rätt.

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Plan- och bygglag 
(2010:900) (PBL), 
Fastighetsbildningsl
ag (1970:988) 
(FBL), Lag 
(1971:1037) om 
äganderättsutredning 
och legalisering 
(AL).

Delegat: Delegat: Markförvaltare
Ersättare: Ersättare: Chef Förvaltning & 

Genomförande
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: Punkt saknas.
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: SaMa000 Mark, 

fastigheter, exploatering
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaMa0XX

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Rätt att teckna 

huggningsavtal med 
annan 
fastighetsägare för 
träd på kommunal 
mark.

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Delegat: Markförvaltare
Ersättare: Ersättare: Chef Förvaltning & 

Genomförande
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: Punkt saknas.

Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: SaMa000 Mark, 

fastigheter, exploatering
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaMa0XX

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Rätt att teckna avtal 

med kommunal 
viltvårdare.

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Delegat: Markförvaltare
Ersättare: Ersättare: Chef Förvaltning & 

Genomförande
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: Punkt saknas.
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: SaMa000 Mark, 

fastigheter, exploatering
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaMa0XX

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Besluta om återköp 

av fastighet, i 
enlighet med 
gällande 
köpekontrakt, i de 
fall förbehållen ej 
uppfylls.

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Delegat: Chef Förvaltning & 
Genomförande

Ersättare: Ersättare: Chef Tillväxt och 
Samhällsbyggnad

Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: Punkt saknas.

I tjänsten 

Anna Persson
Chef Planering och Myndighet
Planering och Myndighet
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 
Datum

2019-10-08

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☐ Flik:  Politik
Ny punkt ☒ Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: 

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Upprätta och revidera 

socialjourschema, i 
enlighet med 
”Ersättningar till 
Tierps kommuns 
förtroendevalda ERS 
2018”

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Delegat: Administrativ 
assistent, 
Ledningsstöd

Ersättare: Ersättare: Sekreterare, 
Ledningsstöd

Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet:

Motivering: Förenklad process gällande socialjoursschemat.
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Politik
Ny punkt ☐ Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: UbuaoG006

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Beslut om 

ekonomiskt bistånd 
för livsföring i 
övrigt enligt 
riktlinjer: kostnader 
högre än 60 % av 
prisbasbeloppet per 
ärende och år när 
utskottets 
sammanträde inte 
kan avvaktas. 
(Enligt av 
kommunstyrelsens 
ordförande 
fastställd 
tjänstgöringsplan. 
Se aktuella 
riktlinjer på 
området.)

Ärende: Beslut om 
ekonomiskt bistånd 
för livsföring i 
övrigt enligt 
riktlinjer: kostnader 
högre än 60 % av 
prisbasbeloppet per 
ärende och år när 
utskottets 
sammanträde inte 
kan avvaktas. 
(Enligt aktuellt 
socialjoursschema)

Lagrum, 
förordning:

Socialtjänstlag 
(2001:453) (SoL) 4 
kap. 1 §

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg

Delegat:

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Ansöka Kategori:
Verksamhet: Verksamhet:

Motivering: Revidering till följd av ny punkt (”Upprätta och revidera 
socialjourschema”) Förenklad process vid ändringar i socialjoursschema 
(ändring i parentes).
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Politik
Ny punkt ☐ Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: UbuaoG012

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Beslut om 

omedelbart 
omhändertagande 
enligt LVM då 
utskottets 
sammanträde inte 
kan avvaktas. 
(Enligt av 
kommunstyrelsens 
ordförande 
fastställd 
tjänstgöringsplan. 
Se aktuella 
riktlinjer på 
området.)

Ärende: Beslut om 
omedelbart 
omhändertagande 
enligt LVM då 
utskottets 
sammanträde inte 
kan avvaktas. 
(Enligt aktuellt 
socialjoursschema)

Lagrum, 
förordning:

Lag (1988:870) om 
vård av 
missbrukare i vissa 
fall (LVM) 13 §

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg

Delegat:

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet:

Motivering: Revidering till följd av ny punkt (”Upprätta och revidera 
socialjourschema”) Förenklad process vid ändringar i socialjoursschema 
(ändring i parentes).
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Politik
Ny punkt ☐ Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: UbuaoG013

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Beslut om 

upphörande av 
omedelbart 
omhändertagande 
enligt LVM när 
utskottets beslut 
inte kan avvaktas. 
(Enligt av 
kommunstyrelsens 
ordförande 
fastställd 
tjänstgöringsplan. 
Se aktuella 
riktlinjer på 
området.)

Ärende: Beslut om 
upphörande av 
omedelbart 
omhändertagande 
enligt LVM när 
utskottets beslut inte 
kan avvaktas. 
(Enligt aktuellt 
socialjoursschema)

Lagrum, 
förordning:

Lag (1988:870) om 
vård av 
missbrukare i vissa 
fall (LVM) 18b

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg

Delegat:

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet:

Motivering: Revidering till följd av ny punkt (”Upprätta och revidera 
socialjourschema”) Förenklad process vid ändringar i socialjoursschema 
(ändring i parentes).
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Politik
Ny punkt ☐ Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: UbuaoG014

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Beslut om 

omedelbart 
omhändertagande 
enligt LVU när 
utskottets 
sammanträde inte 
kan avvaktas 
(Enligt av 
kommunstyrelsens 
ordförande 
fastställd 
tjänstgöringsplan. 
Se aktuella 
riktlinjer på 
området.)

Ärende: Beslut om 
omedelbart 
omhändertagande 
enligt LVU när 
utskottets 
sammanträde inte 
kan avvaktas. 
(Enligt aktuellt 
socialjoursschema)

Lagrum, 
förordning:

Lag (1990:52) med 
särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga 
(LVU) 6 §

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg

Delegat:

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet:

Motivering: Revidering till följd av ny punkt (”Upprätta och revidera 
socialjourschema”) Förenklad process vid ändringar i socialjoursschema 
(ändring i parentes).
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Politik

Ny punkt ☐ Rubrik: Gemensamt Barn och 
ungdom samt Arbete och omsorg

Borttag av punkt ☐ Punkt nr: UbuaoG015

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Beslut om hur 

LVU-vården ska 
ordnas och var den 
unge ska vistas 
under vårdtiden 
samt beslut om att 
den unge får vistas 
i sitt eget hem 
under vårdtiden när 
utskottets 
sammanträde inte 
kan avvaktas 
(Enligt av 
kommunstyrelsens 
ordförande 
fastställd 
tjänstgöringsplan. 
Se aktuella 
riktlinjer på 
området.)

Ärende: Beslut om hur LVU-
vården ska ordnas 
och var den unge 
ska vistas under 
vårdtiden samt 
beslut om att den 
unge får vistas i sitt 
eget hem under 
vårdtiden när 
utskottets 
sammanträde inte 
kan avvaktas. 
(Enligt aktuellt 
socialjoursschema)

Lagrum, 
förordning:

Lag (1990:52) med 
särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga 
(LVU) 11 § 3 st

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg

Delegat:

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet:

Motivering: Revidering till följd av ny punkt (”Upprätta och revidera 
socialjourschema”) Förenklad process vid ändringar i socialjoursschema 
(ändring i parentes).
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Politik
Ny punkt ☐ Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: UbuaoG016

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Beslut om hur 

umgänge ska 
utövas med den 
unge som vårdas 
enligt LVU, när 
överenskommelse 
om umgänge inte 
kan nås och när 
utskottets beslut 
inte kan avvaktas 
(Enligt av 
kommunstyrelsens 
ordförande 
fastställd 
tjänstgöringsplan. 
Se aktuella 
riktlinjer på 
området.)

Ärende: Beslut om hur 
umgänge ska utövas 
med den unge som 
vårdas enligt LVU, 
när 
överenskommelse 
om umgänge inte 
kan nås och när 
utskottets beslut inte 
kan avvaktas. 
(Enligt aktuellt 
socialjoursschema)

Lagrum, 
förordning:

Lag (1990:52) med 
särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga 
(LVU) 14 § 2 st, 31 
§

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg

Delegat:

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Övervägande Kategori:
Verksamhet: Verksamhet:

Motivering: Revidering till följd av ny punkt (”Upprätta och revidera 
socialjourschema”) Förenklad process vid ändringar i socialjoursschema 
(ändring i parentes).
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Politik
Ny punkt ☐ Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: UbuaoG017

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Beslut om att 

vistelseort för den 
unge som vårdas 
enligt LVU inte ska 
röjas för föräldrar 
eller 
vårdnadshavare när 
utskottets beslut 
inte kan avvaktas 
(Enligt av 
kommunstyrelsens 
ordförande 
fastställd 
tjänstgöringsplan. 
Se aktuella 
riktlinjer på 
området.)

Ärende: Beslut om att 
vistelseort för den 
unge som vårdas 
enligt LVU inte ska 
röjas för föräldrar 
eller vårdnadshavare 
när utskottets beslut 
inte kan avvaktas. 
(Enligt aktuellt 
socialjoursschema)

Lagrum, 
förordning:

Lag (1990:52) med 
särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga 
(LVU) 14 § 2 st

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg

Delegat:

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Ansöka Kategori:
Verksamhet: Verksamhet:

Motivering: Revidering till följd av ny punkt (”Upprätta och revidera 
socialjourschema”) Förenklad process vid ändringar i socialjoursschema 
(ändring i parentes).
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Politik
Ny punkt ☐ Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: UbuaoG018

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud 
enligt LVU när 
utskottets 
sammanträde inte 
kan avvaktas 
(Enligt av 
kommunstyrelsens 
ordförande 
fastställd 
tjänstgöringsplan. 
Se aktuella 
riktlinjer på 
området.)

Ärende: Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 
enligt LVU när 
utskottets 
sammanträde inte 
kan avvaktas. 
(Enligt aktuellt 
socialjoursschema)

Lagrum, 
förordning:

Lag (1990:52) med 
särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga 
(LVU) 27 § 2 st.

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg

Delegat:

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Övervägande Kategori:
Verksamhet: Verksamhet:

Motivering: Revidering till följd av ny punkt (”Upprätta och revidera 
socialjourschema”) Förenklad process vid ändringar i socialjoursschema 
(ändring i parentes).
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Politik
Ny punkt ☐ Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: UbuaoG019

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Begäran om 

Polismyndighets 
eller 
Kriminalvårdens 
biträde för att 
bereda läkare 
tillträde till den 
unges hem eller för 
att inställa den 
unge till 
läkarundersökning 
då vård eller 
omhändertagande 
enligt LVU är 
aktuellt och 
utskottets 
sammanträde inte 
kan avvaktas 
(Enligt av 
kommunstyrelsens 
ordförande 
fastställd 
tjänstgöringsplan. 
Se aktuella 
riktlinjer på 
området.)

Ärende: Begäran om 
Polismyndighets 
eller 
Kriminalvårdens 
biträde för att bereda 
läkare tillträde till 
den unges hem eller 
för att inställa den 
unge till 
läkarundersökning 
då vård eller 
omhändertagande 
enligt LVU är 
aktuellt och 
utskottets 
sammanträde inte 
kan avvaktas. 
(Enligt aktuellt 
socialjoursschema)

Lagrum, 
förordning:

Lag (1990:52) med 
särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga 
(LVU) 43 § p 1

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg

Delegat:
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Ersättare: Ersättare:
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet:

Motivering: Revidering till följd av ny punkt (”Upprätta och revidera 
socialjourschema”) Förenklad process vid ändringar i socialjoursschema 
(ändring i parentes).
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Politik
Ny punkt ☐ Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: UbuaoG020

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Beslut att inte 

fullfölja ansökan 
om vård enligt 
LVM när utskottets 
sammanträde inte 
kan avvaktas 
(Enligt av 
kommunstyrelsens 
ordförande 
fastställd 
tjänstgöringsplan. 
Se aktuella 
riktlinjer på 
området.)

Ärende: Beslut att inte 
fullfölja ansökan om 
vård enligt LVM när 
utskottets 
sammanträde inte 
kan avvaktas. 
(Enligt aktuellt 
socialjoursschema)

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg

Delegat:

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet:

Motivering: Revidering till följd av ny punkt (”Upprätta och revidera 
socialjourschema”) Förenklad process vid ändringar i socialjoursschema 
(ändring i parentes).
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Politik
Ny punkt ☐ Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: UbuaoG021

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Beslut om 

upphörande av 
omedelbart 
omhändertagande 
enligt 6 § LVU
 (Enligt av 
kommunstyrelsens 
ordförande 
fastställd 
tjänstgöringsplan. 
Se aktuella 
riktlinjer på 
området.)

Ärende: Beslut om 
upphörande av 
omedelbart 
omhändertagande 
enligt 6 § LVU  
(Enligt aktuellt 
socialjoursschema)

Lagrum, 
förordning:

Lag (1990:52) med 
särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga 
(LVU) 9 §

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg

Delegat:

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet:

Motivering: Revidering till följd av ny punkt (”Upprätta och revidera 
socialjourschema”) Förenklad process vid ändringar i socialjoursschema 
(ändring i parentes).
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Politik
Ny punkt ☐ Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: UbuaoG022

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende:  Beslut om 

upphörande av 
tillfälligt 
förflyttningsförbud 
enligt LVU 
(Enligt av 
kommunstyrelsens 
ordförande 
fastställd 
tjänstgöringsplan. 
Se aktuella 
riktlinjer på 
området.)

Ärende: Beslut om 
upphörande av 
tillfälligt 
förflyttningsförbud 
enligt LVU 
(Enligt aktuellt 
socialjoursschema)

Lagrum, 
förordning:

Lag (1990:52) med 
särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga 
(LVU) 30 §

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg

Delegat:

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet:

Motivering: Revidering till följd av ny punkt (”Upprätta och revidera 
socialjourschema”) Förenklad process vid ändringar i socialjoursschema 
(ändring i parentes).

I tjänsten 

Annika Höök
Utskottssekreterare
Ledningsstöd
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 
Datum

2019-10-29

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☒ Flik: Politik
Ny punkt ☐ Rubrik: Samhällsbyggnad
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: Ushb027

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Namn på nya 

kvarter, gator och 
vägar (Förslag 
upprättas av 
Plankontoret i 
samråd med kultur 
& fritidsenheten)

Ärende: Namn på nya 
kvarter, gator och 
vägar (Förslag 
upprättas av 
arbetsgruppen för 
namngivning av 
gator och offentliga 
platser)

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Utskottet 
samhällsbyggnad

Delegat:

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet:

Motivering: Revideras på så sätt att rätt benämning på gruppen som 
upprättar förslag anges i beskrivningen av ärende. 

I tjänsten 

Evelina Håkansson 
Utskottssekreterare
Ledningsstöd
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 
Datum

2019-10-30

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☒ Flik: Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: MiAl000 Alkohol, tobak, 

receptfria läkemedel, automatspel, 
lotterier

Borttag av punkt ☐ Punkt nr: MiAl020

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Beslutanderätt om 

registrering av 
lotteri

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Spelförordningen 
(2018:1138) 6 kap 
9 §

Lagrum, 
förordning:

Spellag (2018:1138) 
6 kap 9§

Delegat: Kundansvarig Delegat:
Ersättare: Områdeschef 

Kundcenter, kost 
och service

Ersättare:

Kategori: Kategori:
Verksamhet: Medborgarservice Verksamhet:

Motivering: Justering från spelförordning till spellag.
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Revidering av punkt ☒ Flik: Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: MiLi000 Livsmedel och 

dricksvatten
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: MiLi006

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Meddela 

föreläggande eller 
förbud som 
uppenbart behövs för 
att lagen, de 
föreskrifter och 
beslut som meddelats 
med stöd av lagen, 
de EG-bestämmelser 
som kompletteras av 
lagen och de beslut 
som har meddelats 
med stöd av EG-
bestämmelserna ska 
följas

Ärende: Beslut att meddela 
förelägganden och 
förbud utan vite 
som behövs för 
efterlevnaden av 
livsmedelslagen, 
lagen om 
animaliska 
biprodukter och de 
föreskrifter som 
meddelats med 
stöd av lagarna, de 
EU och EG - 
bestämmelser som 
kompletteras av 
lagen samt de 
beslut som 
meddelats med 
stöd EU och EG-
bestämmelserna

Lagrum, 
förordning:

Livsmedelslag 
(2006:804) (LL), 22 
§

Lagrum, 
förordning:

Livsmedelslag 
(2006:804), 22 §, 
lag (2006:805) om 
foder och 
animaliska 
biprodukter 23 och 
förordning 
(2006:814) om 
foder och 
animaliska 
biprodukter 12 §

Delegat: Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör

Delegat:

Ersättare: Chef Miljö- och 
hälsoskyddsenheten

Ersättare:

Kategori: Förelägga Kategori:
Verksamhet: Medborgarservice Verksamhet:
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Motivering: Mindre ändring av formulering tidigare punkt om att meddela 
förelägganden samt tillägga av lagen om foder och animaliska biprodukter.

Revidering av punkt ☒ Flik: Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: MiLi000 Livsmedel och 

dricksvatten
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: MiLi012

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Besluta om avgift för 

extra offentlig 
kontroll som 
föranleds av 
bristande efterlevnad 
av regelverket

Ärende: Besluta om avgift 
för uppföljande 
kontroll och 
utredning av 
klagomål som 
föranleds av 
bristande 
efterlevnad av 
regelverket

Lagrum, 
förordning:

EG-förordning 
882/2004 artikel 28, 
Förordning 
(2006:1166) om 
avgifter för offentlig 
kontroll av 
livsmedel, 11§

Lagrum, 
förordning:

(EU) 2017/625 
Art. 79 2 c och art. 
83 p 1, Förordning 
(2006:1166) om 
avgifter för 
offentlig kontroll 
av livsmedel, 11-
13 §§ och 
Kommunens taxa

Delegat: Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör

Delegat:

Ersättare: Chef Miljö- och 
hälsoskyddsenheten

Ersättare:

Kategori: Avgift Kategori:
Verksamhet: Medborgarservice Verksamhet:

Motivering: Ändring från begreppet ”extra offentlig kontroll” till 
”uppföljande kontroll” med anledning av lagändring. Justering av 
paragrafer i livsmedelslagen från 11 § till 11-13 §§.
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Revidering av punkt ☒ Flik: Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: MiLi000 Livsmedel och 

dricksvatten
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: MiLi011

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Besluta om 

riskklassificering av 
livsmedels- eller 
dricksvattenanläggni
ng samt om årlig 
kontrollavgift

Ärende: Besluta om 
riskklassificering av 
livsmedelsanläggning
, 
dricksvattenanläggni
ng, foderföretagare 
och företagare som 
befattar sig med 
animaliska 
biprodukter samt 
besluta om årlig 
kontrollavgift för 
dessa verksamheter.

Lagrum, 
förordning:

EG-förordning 
882/2004 artikel 27, 
Förordning 
(2006:1166) om 
avgifter för offentlig 
kontroll av 
livsmedel, 5-6 §§

Lagrum, 
förordning:

Förordning 
(2006:1166) om 
avgifter för offentlig 
kontroll av 
livsmedel, 3-6 §§, 
förordning 
(2006:1165) om 
avgifter för offentlig 
kontroll av foder och 
animaliska 
biprodukter och 
Kommunens taxa

Delegat: Miljö- och 
hälsoskyddsinspektö
r

Delegat:

Ersättare: Chef Miljö- och 
hälsoskyddsenheten

Ersättare:

Kategori: Avgift Kategori:
Verksamhe
t:

Medborgarservice Verksamhe
t:

Motivering: Justering av paragrafer i livsmedelslagen från 5-6 §§ till 3-6 
§§ samt tillägg för beslut för avgift i ärenden rörande animaliska 
biprodukter.
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Revidering av punkt ☐ Flik: Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: MiLi000 Livsmedel och 

dricksvatten
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: MiLi029

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Besluta om rättelse på 

felandes bekostnad 
om någon inte fullgör 
sina skyldigheter 
enligt lagen, de 
föreskrifter och beslut 
som har meddelats 
med stöd av lagen, de 
EU eller EG-
bestämmelser som 
kompletteras av lagen 
eller de beslut som har 
meddelats med stöd 
av EU eller EG-
bestämmelserna.

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Livsmedelslag 
(2006:804) (LL), 26 §

Delegat: Delegat: Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör

Ersättare: Ersättare: Chef Miljö- och 
hälsoskyddsenheten

Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: Möjlighet att besluta om rättelse på felandes bekostnad
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Revidering av punkt ☐ Flik: Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: MiLi000 Livsmedel och 

dricksvatten
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: MiLi031

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Besluta om att varor 

ska behandlas, att 
märkning ändras, eller 
korrigerande 
information ska 
förmedlas till 
konsumenterna.

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

EU-förordning 
2017/625 art.138 2 c

Delegat: Delegat: Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör

Ersättare: Ersättare: Chef Miljö- och 
hälsoskyddsenheten

Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: Harmonisera delegationsordningen med ny kontrollförordning 
från EU.
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Revidering av punkt ☐ Flik: Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: MiLi000 Livsmedel och 

dricksvatten
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: MiLi032

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Besluta om att 

begränsa eller 
förbjuda att varor 
släpps ut på 
marknaden, 
förflyttas, förs in i 
unionen eller 
exporteras samt 
förbjuda att de 
återsänds till den 
avsändande 
medlemsstaten eller 
beordra att de 
återsänds till den 
avsändande 
medlemsstaten.

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

EU-förordning 
2017/625 art.138 2 d

Delegat: Delegat: Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör

Ersättare: Ersättare: Chef Miljö- och 
hälsoskyddsenheten

Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: Harmonisera delegationsordningen med ny kontrollförordning 
från EU.
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Revidering av punkt ☐ Flik: Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: MiLi000 Livsmedel och 

dricksvatten
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: MiLi033

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Besluta att aktören 

ska öka 
egenkontrollernas 
frekvens

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

EU-förordning 
2017/625 art.138 2 e

Delegat: Delegat: Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör

Ersättare: Ersättare: Chef Miljö- och 
hälsoskyddsenheten

Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: Harmonisera delegationsordningen med ny kontrollförordning 
från EU.
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Revidering av punkt ☐ Flik: Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: MiLi000 Livsmedel och 

dricksvatten
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: MiLi034

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Besluta att varor dras 

tillbaka, återkallas, 
bortskaffas och 
destrueras, och i 
tillämpliga fall tillåta 
att varorna används 
för andra ändamål än 
de som de 
ursprungligen var 
avsedda för.

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

EU-förordning 
2017/625 art.138 2 g

Delegat: Delegat: Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör

Ersättare: Ersättare: Chef Miljö- och 
hälsoskyddsenheten

Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: Harmonisera delegationsordningen med ny kontrollförordning 
från EU.
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Revidering av punkt ☐ Flik: Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: MiLi000 Livsmedel och 

dricksvatten
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: MiLi035

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Besluta att hela eller 

delar av den berörda 
aktörens företag, 
eller dess 
anläggningar, 
installationer eller 
andra lokaler, 
isoleras eller stängs 
under en lämplig 
tidsperiod.

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

EU-förordning 
2017/625 art.138 2 h

Delegat: Delegat: Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör

Ersättare: Ersättare: Chef Miljö- och 
hälsoskyddsenheten

Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: Harmonisera delegationsordningen med ny kontrollförordning 
från EU.
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Revidering av punkt ☐ Flik: Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: MiLi000 Livsmedel och 

dricksvatten
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: MiLi036

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Besluta att beordra 

att hela eller delar av 
den berörda aktörens 
verksamhet och, i 
förekommande fall, 
de webbplatser som 
aktören driver eller 
använder, läggs ner 
under en lämplig 
tidsperiod.

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

EU-förordning 
2017/625 art.138 2 i

Delegat: Delegat: Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör

Ersättare: Ersättare: Chef Miljö- och 
hälsoskyddsenheten

Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: Harmonisera delegationsordningen med ny kontrollförordning 
från EU.
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Revidering av punkt ☐ Flik: Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: MiLi000 Livsmedel och 

dricksvatten
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: MiLi010

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Besluta om 

sanktionsavgift inom 
nämndens 
kontrollområde

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Livsmedelslag 
(2006:804) (LL), 30 c 
och 39 a-i §§

Delegat: Delegat: Chef Miljö- och 
hälsoskyddsenheten

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: Ny lagstiftning rörande sanktionsavgifter inom 
livsmedelslagen
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Revidering av punkt ☐ Flik: Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: MiLi000 Livsmedel och 

dricksvatten
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: MiLi030

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Besluta om avgift för 

importkontroll
Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Förordning 2006:812 
11-12 §§ eller 
motsvarande 
bestämmelser som 
gäller efter den 14 
december 2019

Delegat: Delegat: Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör

Ersättare: Ersättare: Chef Miljö- och 
hälsoskyddsenheten

Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: Möjlighet att ta ut avgift enligt ny förordning vid eventuell 
kontroll av import

I tjänsten 

Henrik Jokijärvi 
Chef 
Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 
Datum

2019-10-31

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: SaBy000 Bygglov
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaBy001-SaBy058

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende:
Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Bygglovhandlägg
are

Delegat: Bygglovhandläggare
, Tillsynssamordnare

Ersättare: Chef Planering & 
Myndighet

Ersättare:

Kategori: Kategori:
Verksamhet: Medborgarservice Verksamhet:

Motivering: I samtliga punkter där Bygglovhandläggare är delegat vill vi 
lägga till delegat Tillsynssamordnare. Tillsynssamordnare blir en ny roll 
inom enheten, rollen behöver delegation för att fatta beslut i handläggning 
av tillsyn- och lovärenden.

I tjänsten 

Anna Persson
Chef Planering och Myndighet
Planering och Myndighet
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-11-12 KS 2019/280

Återrapportering om organiserade företagsbesök

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga återrapportering av organiserade företagsbesök till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun gör kontinuerligt företagsbesök som genomförs av
tjänstemän från enheten Näringsliv och turism tillsammans med
kommunpolitiker. Målet är att genomföra minst fyra organiserade
företagsbesök i månaden och till varje besök finns ett färdigt frågeformulär
som fylls i.

Syftet med besöken är att företagets tankar, idéer och synpunkter skall
protokollföras och sedan redovisas för kommunstyrelsen för att skapa en
tydligare koppling mellan näringslivet och politiken. Företagen kan själva
anmäla sig på kommunens hemsida och kan då meddela om de önskar att
någon speciell fråga skall diskuteras under mötet eller om en viss funktion
från kommunen skall delta

Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande med bilagor

I tjänsten
Maria Wirström
Administratör
Ledningsstöd
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Dokumentnamn

Återrapportering 
Datum Diarienummer

2019-11-12 KS 2019/280

Återrapportering om organiserade företagsbesök

Antal företagsbesök: 4 stycken

Namn på företaget: MF produktion
Datum för besök: 2019-10-10

1. Vilken bransch tillhör företaget: Tillverkning
2. Var producerar/erbjuder förtaget: Tillverkning av 

specialprodukter I Tierp (22 anställda) och Kina (115 anställda) i 
speciella material av hög kvalitet och noggrannhet i avancerad 
utrustning. Precisionkomponenter till ex Sandvik, Atlas Copco samt 
komponenter till andra som ex utrustning för rymden, mm.

3. Hur många anställda har företaget: 50-249
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden? 

Kompetensförsörjning! Välutbildad personal, produktionstekniker, 
programmering. Hög nivå på komponent. Vi tar in ungdomar från 
skola och arbetsförmedling för att försöka utbilda. Ofta går det via 
personliga kontakter, vi måste tänka utanför boxen. Vi har kunna 
anställt flera om det hade funnits. Är med i Teknikcollege, 
föreläser, mm. Ungdomar har många andra intressen idag och inte 
så lätt att välja väg i yrket.

5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka? 
Kompetensförsörjning, sen att bibehålla lönsamheten. Många 
kunder har i sin tur besparingar och mer arbete med administrativa 
delar kring myndigheter, mm.

6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer 
attraktivt för företag? Tierp har stora fördelar, en bra 
kommunikation med upptåg och E4. Medborgarservice, en väg in, 
man behöver inte leta man får hjälp direkt. Ska vi få Tierp och växa 
med företag och inflyttning, mm. Då krävs det ett riktigt centrum 
och att det finns något att göra på fritiden, mycket att göra. Tierp 
behöver marknadsföra sig bättre. Det har hänt mycket positivt 
senaste åren. Näringslivschef med medarbetare har gjort stor 
skillnad, det är enkelt och lätt nu. I jämförelse med Uppsala där jag 
var verksam tidigare hade man ingen kontakt med kommunen 
överhuvudtaget, för hoppningsvis har det ändrats nu.

7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att 
underlätta för ert företag? Fortsätt som nu, fungerar bra med 
dialogen med kommunen, bygglov och annat. Vid ev 
kompletteringar kommer ofta handläggare ut och diskuterar och 
hittar möjligheter och snabbhet. Har en bra dialog och får tips och 
råd.
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8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så 
fall vilka? Inget speciellt men företagsetablering är positiv. Vi 
samarbetar med ex Atlas och även andra företag i nätverk

9. A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen? 
Mycket bra 
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Fungerar mycket bra med 
näringslivschefen och teamet där.

10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post - 
nyhetsbrev, Fysiska träffar (tex. företagsfrukostar)
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från 
kommunen: Mest Nyhetsbrev, frukostmöte bra och att kommunen 
gör flera träffar som kvällar, upphandlingsinfo, 
ambassadörsnätverket, mm.

11. Övrigt: Magnus Akne är ett tips att besöka och där har kommunen 
varit, en bra företagare. Föreläsare gärna inom området och det 
kan vara en bra inspirationskälla för många företag. Yrkesskolan 
har gamla maskiner sen kommer dom ut och då är det helt 
annorlunda. Då får man börja om från början. Här borde skolan 
hyra in sig istället, lägg ut utbildning på företagen. Då är det 
experterna som är lärare. Lärlingsutbildning är ett bra alternativ 
men bör hottas upp och att inte bara företagen ställer upp. Vi som 
företag skulle kunna sälja ett koncept, ett utbildningspaket. UF är 
intressant men har inte varit aktiv i detta men ställer gärna upp för 
eleverna. Har jobbat mycket i Kina med kvalitet,  gör om gör rätt 
tills det blir rätt kvalitet. Nu har vi ett gott rykte med just kvalitet. 
Investerar hela tiden i ny utrustning och att bibehålla lönsamheten. 
Alltid nya grejor på gång……..kan inte säga mer…..just nu......

Namn på företaget: Lugnets entreprenad
Datum för besök: 2019-10-10

1. Vilken bransch tillhör företaget: Entreprenad, bergskross, 
transport, mm

2. Var producerar/erbjuder förtaget: Entreprenad, bergskross, 
transport, mm. Började som enskild firma, sen börjar vi anställa. 
2009 köpte vi Griggbo bergtäkt som även användes som allsångs 
plats. Enbo motor kom ut i en annons med konkurs och då köpte vi 
det. Sen 2016 köpte vi Alunda krossen, Staby åkeri. Vi har säkrat 
upp verksamheten på detta vis.

3. Hur många anställda har företaget: 10-49
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden? 

Kompetensförsörjning är svår men har lättat något när vi har växt. 
Men annars är det mycket som går från mun till mun. Skärplinge 
maskin har fyrhjuling, båtar, ammunition, gräsklippare. Levererar 
mycket ammunition till till skjutbanor. Men verksamheten skulle 
behöva större ytor men planlagd mark är svårt som passar oss. 
Verkstad har stort tryck på sommarhalvåret, tar in extra personal. 
Annars fullt tryck till nyår, lite lugnare fram till våren då det är full 
fart igen. Även båtförvaring erbjuder vi. Vi ser att reparation av 
smådelar ökar, det är inget som går att lämna till stora verkstäder 
som Volvo. Kunderna är 90 % Tierps kommun och sen Älvkarleby 
kommun. Erbjuder robotgräsklippare med installation och även där 
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vinterförvaring. Har fått kunder som innebär att  vi säljer stora 
mängder ex motorsågar.

5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka? Det har 
blivit större än vad vi tänkt men det är positivt med sönerna med i 
firman. Leveranstider kan innebära ett stopp som påverkar negativt. 
Vi jobbar med lite överkapacitet som gör att vi klara vissa stopp. 
Avancerad utrustning ibland som kommer från Sandvik. All 
utrustning och bilar äger vi själva. Skärplinge maskin kan utvecklas 
men det krävs tid att fundera, skapa ideer. Sen krävs det mod och 
ta beslut. Lokalerna är lite begränsade nu när vi har mycket jobb. Vi 
har en reparatör, men där kan vi behöva en till, ex grovsmed. Vi har 
en firma i Alunda som hjälper oss ibland.Vi har sett att det tar 
längre tid att bygga upp efter en konkurs i försäljning. Båtmotorer 
har blivit avancerat och kräver mer digital utrustning. I bergtäkterna 
har vi egna krossar men vi lejer för sprängning. Vi brukar alltid få 
lite mer jobb bara att man har en bergtäkt.

6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer 
attraktivt för företag? Marktillgång, finns i Tierps, Siggbo 
företagspark men lokalt kan det vara svårare. Tierp kan det ex vara 
lämpligt för försäljningsbutik. Skärplinge som ort vill vi stödja. Stor 
gymnastiksal saknas, vi har bara en liten nu. Bra drag i orten med 
barnfamiljer. Fler lunchrestauranger behövs.

7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att 
underlätta för ert företag? Stor gymnastiksal saknas, vi har bara 
en liten nu. Bra drag i orten med barnfamiljer. Fler 
lunchrestauranger behövs.

8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så 
fall vilka? Grovsmed

9. A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen? Mycket 
bra
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Näringslivschefen 
kommer och besöker och sparkar på oss med jämna mellanrum, 
det är bra. Det känns lätt att få kontakt med kommunen. 
Nu har vi en person hela tiden som har tillsyn, det är viktigt. 
Tidigare hade vi flera olika personer och då är överlämning viktigt.
Vägbelysningen släcks ner, det är tråkigt. En cykelväg har byggt 
som är jättebra och där är det mycket belysning….
Gång och cykelväg behövs central i Skärplinge mellan centrum 
och uppefter vägen där många går. Och kantstenar hindar ex 
rullator som går på övergångsställe, det borde vara enkelt att fixa 
till. Äldre har flera gånger har haft stora problem. Om det är 
trafikverkets väg eller inte, Lars kollar upp det och möjligheter att 
åtgärda. Kupan är bra att den finns, många äldre går dit. 
Träffpunkterna är viktiga men äldre behöver mer och bättre 
information och förtydliga. Femklövern  upphörde är tråkigt, skulle 
ske på äldreboenden istället där det finns. Kommunen måste vara 
tydligare att informera och ha dialog.
Hockey och fotboll är stort, föreningslivet är starkt här. och ett bra 
ideelt arbete med lite stöd från kommunen. Mer sånt som 
utvecklingsgrupp eller liknande är bra.

10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post och 
nyhetsbrev.
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B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från 
kommunen: Bra inkörsport att kontakta näringslivschefen och sen 
få svar. Även vägen in Medborgarservice gör det enkelt.
Lövstabruk skulle kunna fungera som en plats för näringslivslunch. 
Hornbergagården eller Hållnäs kan vara en lämplig plats för ett 
frukostmöte i Skärplinge.
Upphandling har vi varit med om och även information som ex en 
upphandlingsinformation en kväll. Generellt är det ofta priset som 
avgör, borde vara mer av andra kriterier. Mer dialog innan kring 
upphandlingsunderlag och hur dom ska vara utformade.
En upphandling på grus är ute nu som vi ska lämna på. En 
parameter är att det krävs att vi har intyg under hela tiden. Har haft 
kontakt och fått svara att det inte ska ha någon betydelse. Men här 
vill man känna sig säker så man inte blir bortplockad av den 
anledningen att tillståndet administreras i en förnyelse. Lars kollar 
med upphandling och återkopplar till Lugnets entreprenad. 
Mycket formalia upplever vi att det är, kanske kan kollas av 
kommunen men om det lagstadgat så är det så.
Upphandlingar får inte vara för stora så vi gynnar små företag.

11. Övrigt: 

Namn på företaget: Infjärdens Värme AB
Datum för besök: 2019-10-17

1. Vilken bransch tillhör företaget: Byggverksamhet
2. Var producerar/erbjuder förtaget: Tio filialer i hela Sverige - Piteå 

är störst, de arbetar mycket med skärande jobb. Vi installerar 
värme , sanitet ,avlopp ,kulvert ,industri .mm. Vattenverk, Temab, 
bostäder, bergvärme i kyrkor. Kalkylator finns i Tierp och han är 
anställd centralt. Jobbar mycket med "skala av" egen kompetens.

3. Hur många anställda har företaget: 10-49
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden? 

Framtiden ser ljus ut, allt beror på konjunkturen. Kommunen ska 
aldrig bygga i en högkonjunktur. Gävle är en bra stad - dem svajar 
lite och ligger på lagom nivå hela tiden. Svårt att jobba i Uppsala då 
de tär svårt pga att jobben ofta bli framflyttade. Har ni fasta 
samarbetspartners? Har någon i Östhammar. TK Bygg - hjälps åt åt 
båda håll. Viktigt att hitta samma språk. Samma rör, el och 
ventilation.

5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka? Få tag i 
kompetent personal.

6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer 
attraktivt för företag? Det vi gör nu, att det byggs och att vi ska få 
hit mera företag. Är det bra hur vi jobbar? Bygg bostäder så folk har 
någonstans att bo. Bra friluftsliv är viktigt, kolonilotter behöver inte 
erbjuda detta. Folk måste ha något att göra. Företagen är viktiga i 
ÖP 2050.

7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att 
underlätta för ert företag? Upphandling - gynnar inte Tierps 
kommun. Man ska bara lämna ett pris, kommunen ser inte andra 
saker som viktiga såsom elbilar miljöcert mm. Ramavtal är bra, ska 
inte bara gå på pris ta in flera saker som kan spela in. Tittar snett 
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på detta. Bjud in företagen innan upphandlingen ska göras. Måste 
vara stabilitet i arbetet och en säkerhet för företaget. Krister 
kommer gärna på ett möte inför en ev upphandling. Uppföljning på 
upphandlingarna. Vi måste göra detta TILLSAMMANS! Alla ska 
vara med på LIKA villkor. Bjud in de större företagen i kommunen 
till en träff med upphandlingsenheten. Upphandla så att företaget är 
med redan från början, företaget ska vara med innan 
upphandlingen blir klar, innan pengar börjar eskas.

8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så 
fall vilka? Större tillverkande företag såsom rör.

9.  A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen? 
Mycket bra
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Medborgarservice är bra! 
Bygglov måste gå fort! Bra med företagarfrukostar, viktigt med 
nätverkande. Det är bra med ofta och lite text! Jättekul och viktigt 
att kommunen åker på besök.

10.  A. Hur vill du få information från kommunen? E-post - 
nyhetsbrev, Fysiska träffar (tex. företagsfrukostar)
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från 
kommunen:

11. Övrigt: Ta bort konsulter, ta in rätt person på rätt plats. Lägg ut 
mera på entreprenörer tex Tierpsbyggen när de ska ha nya jobb, 
närmare samarbete innan problemen "dyker upp". Ge 
entreprenören uppgiften så löser den detta. Ta ansvar och tänka 
själv försvinner mer och mer. Måste ha byggt relationer innan 
behovet finns att användas av den, att vi känner varandra är ett 
måste och det finns. Ivab tar emot lärlingar - störd över att alla 
måste ha högskolekompetens för att gå vidare. Bygger för 
framtiden ca 3 st stannar kvar på företaget. De flesta anställda är 
från Tierps kommun, 5 st är från annan ort. Krister vill att lärlingarna 
är viktiga, fortsätt med detta! Facket Intstallatörerna kan hjälpa till 
med att locka ungdomarna. Djupodla så att ungdomarna får se ca 
tre grupper som kommer och besöker företaget, så dem får se vad 
yrket innebär på riktigt! Kvalitet och miljösäkrat företag! Ger ordning 
och reda - ger säkerhet. Justare arbetsmiljö. Ung Företagsamhet är 
viktiga. Erbjuda på kvällstid? Då träffas olika "inriktningar" av elever 
som kan sluta samman. Företaget jobbar med vinst delningssystem 
- det är bra! Fördelas på hur många timmar de gör. Duktig på att ha 
sommarjobbare - de får göra allt. Viktigt för ungdomarna att vara 
delaktiga!

Namn på företaget: Elastolan AB
Datum för besök: 2019-10-17

1. Vilken bransch tillhör företaget: Tillverkning
2. Var producerar/erbjuder förtaget:. Elastolan tillverkar 

hjulbeläggningar på allt från truckar till sjukhussängar. Vi tillverkar 
bär- och styrrullar för bl.a. rulltrappor, hissar, mudderverk, drag-, 
broms-, sträck-, bryt- och haspelrullar m.m. till kallvalsverk och 
plåtkonfektionering, bockningsrullar för kontinuerlig profilbockning 
av (lackerad) tunnplåt.  V-rullar till bl.a. rörmatar- och -riktverk, 
matar- och styrrullar till sågverk och hyvlerier, bandsågshjul och 
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slipbandsrullar, speciellt för höghastighetsslipning med oljekylning 
och många andra hjulapplikationer. Elastolan 1974. Typiska 
kunden - större företag som har ett problem som de vill lösa. 
Snabba att komma ut till kund. Jobbar med att bli lönsamma! Tre 
olika material att jobba med. Sandvik är en stor kund. Inget 
standard sortiment. Finns 5 andra likadana företag. Kunderna 
finner dem via nätet, Google och rekommendationer.

3. Hur många anställda har företaget: 10-49
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden? 

Det kommer in hur mycket ordar som helst. Hotell och bostäder, 
behöver ha mera utbud på kvällstid. Kompetens inom automation.

5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka? Har 
inga just nu. Strävar inte efter att bli större just nu.

6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer 
attraktivt för företag? Tierp ligger bra till, nära till Arlanda. 
Besöker ofta mässor utomlands så bra kommunikationer är bra.

7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att 
underlätta för ert företag? Funkar bra med miljö och hälsa. Roligt 
med engagerade medarbetare. Miljö och hälsa är bra på att ge 
stöd. Företagarfrukostarna är bra, bra upplägg.

8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så 
fall vilka? Nej.

9. A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen? 
Mycket bra. 
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Samarbete med miljö och 
hälsa fungerar mycket bra. Kul med Temabs nya lokal, den ger ett 
fint intryck.

10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post - 
nyhetsbrev, Fysiska träffar (tex. företagsfrukostar).
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från 
kommunen: 

11. Övrigt: Samarbete Aknes mekaniska, Jerol, Vallskoga Bygg. 
Anställda bor i närområdet. Tar inte emot praktikanter. De flesta på 
företagen kan det mesta så det går att. Gjuteriet ingen speciell 
kompetens mer praktiska egenskaper är bra, våga testa saker. 
Svårt att hitta kompetens till ex robotar. Elever behöver komma ut 
på företaget. Kan kommunen köpa en dag på företaget? Ja, det 
funkar bra. Företaget jobbar med ett nytt material sedan 2015 efter 
att det framkommit att de material dem hade då skulle bli förbjudet. 
Just idag har de mätningar på de anställda för att ha en bra 
arbetsmiljö så de anställda är säkra från "farligt" arbete. Jobbar 
mycket med miljö.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-11-06 KS 2019/62

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive
beslut som fattas med vidaredelegation.

Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut.
Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen.

Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:

Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser
Handlingsid: KS 2019.5000
Period: 2019-10-01 - 2019-10-31

Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid: KS 2019.5002
Lista 10/2019

Bygglov
Handlingsid: KS 2019.5091
Period: 2019-10-12 - 2019-11-21

Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid: KS 2019.5092
Period: 2019-10-12 - 2019-11-21

Färdtjänst
Handlingsid: KS 2019.5001
Period: 2019-10-02 - 2019-11-12
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Fastställande av faderskap
Handlingsid: KS 2019.5008
Period: 2019-10-18 - 2019-10-30
Handlingsid: KS 2019.5007
Period: 2019-10-18 - 2019-11-15

Parkeringstillstånd
Handlingsid: KS 2019.5003
Period: 2019-10-04 - 2019-11-15

Skjolskjuts
Handlingsid: KS 2019.5004

2019-10-23 - 2019-11-14

Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution
Handlingsid: KS 2019.
Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 3 december 2019,
lista 7/2019

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslutslistor från verksamheterna

Beslutet skickas till 
 Berörda handläggare

I tjänsten
Maria Wirström
Administratör
Ledningsstöd 
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-11-06 KS 2019/150

Redovisning av protokoll

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, 
råd, beredningar och bolag under perioden från senaste 
kommunstyrelsesammanträdet. 

Dessa protokoll finns på www.tierp.se och läggs inte som bilaga i 
redovisningen. Undantag är protokoll från bolagen som ligger med som 
bilagor i redovisningen. 

Protokoll Tierps kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträde 19 november 2019 

Utskottet samhällsbyggnad
Sammanträde 19 november 2019
 
Utskottet arbete och omsorg
Sammanträde 20 november 2019

Pensionärsrådet
Sammanträde 24 oktober 2019

Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträde 11 november 2019

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 
Sammanträde 13 november 2019

AB Tierpsbyggen
Sammanträde 17 oktober 2019
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Tierps kommunfastigheter
Sammanträde 17 oktober 2019
Sammanträde 25 oktober 2019

Tierps Energi & Miljö AB
Sammanträde 28 februari 2019
Sammanträde 11 april 2019
Sammanträde 21 maj 2019
Sammanträde 13 juni 2019
Sammanträde 26 augusti 2019
Sammanträde 10 oktober 2019
Sammanträde 23 oktober 2019

I tjänsten
Maria Wirström
Administratör
Ledningsstöd

406



407



408



409



410



411



412



413



414



415



416



417



418



419



420



421



422



423



424



425



426



427



428



429



430



431



432



433



434



435



436



437



438



439



440



441



442



443



444



445



446



447



448



449



450



451



452



453



454



455



456



457



458



459



460



461



462



463



464



465



466



467



468



469



470



471



472



473



474



475



476



477



478



479



480



481



482



483



484



485



486



487



488



489



490



491



492



493



494



495



496



497



498



499



500



501



502



503



504



505



506



507



508



509



510



511



512



513



514



515



516



517



518



519



520



521



522



523



524



525



526



527



528



529



530



531



532



533



534



535



536



537



538



539



540



541



542



543



544



545



546



547



548



549



550



551



552



553



554



555



556



557



558



559



560



561



562



563



1 (1)

Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-11-06 KS 2019/70

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i 
appen löpande vart efter dem registrerats i kommunens 
diarieföringssystem. 

Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunstyrelsens senast sammanträde
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Dokumentnamn

Förslag till beslut 
Datum Diarienummer

2019-11-26 KS 2019/932

Avtal om leverans av dricksvatten mellan Östhammar Vatten 
AB och Tierps Energi & Miljö AB

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB´s förslag

att godkänna om maximalt nyttjande av reservledningen mellan Arvidsbo 
och Örbyhus för ordinarie försörjning i enlighet med beräkningsunderlag.

att godkänna avtal om leverans av dricksvatten mellan Tierps Energi & 
Miljö AB och Östhammar Vatten AB i enlighet med beslutsunderlag.

att beslutet ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Östhammars kommun 
fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning av ärendet
Detta avtal har tagits fram gemensamt av Östhammar Vatten AB och 
Tierps Energi & Miljö AB i enlighet med intentionerna i den 
avsiktsförklaring om långsiktig samverkan för vattenförsörjning som 
tecknats mellan Östhammars kommun och Tierps kommun.
Avtalet tillförsäkrar att Östhammars kommun och Tierp kommun uppfyller 
sina skyldigheter enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster att 
tillförsäkra fastigheterna inom huvudmännens verksamhetsområden 
vattenförsörjning med hänsyn till människors hälsa och miljön. Kostnader 
på grund av detta avtal följer lagens krav på att de är nödvändiga för att 
uppfylla kommunernas skyldigheter.

Syftet med detta avtal är att kostnaderna för dess genomförande ska 
fördelas med stöd av självkostnadsprincipen och att vardera kommuns VA-
kollektiv ska bära sina respektive kostnader.

Kommunfullmäktige i Östhammar och Tierp har under våren 2019 antagit 
en avsiktsförklaring om långsiktig samverkan för vattenförsörjning mellan 
Östhammars kommun och Tierps kommun. 

Avsiktsförklaringen mellan Östhammars kommun och Tierps kommun 
innebär att Östhammar Vatten kommer att köpa dricksvatten från TEMAB. 
TEMAB har, i och med Uppsalaåsens sträckning i Tierps kommun, 
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tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning både för 
invånarna i Tierps kommun och Östhammars kommun. Nuvarande 
miljödom för vattenuttag (DVA 51, 1981-07-16, mål VA 11/81) visar att 
förutsättningarna för uttag av grundvatten vid Odens källa är mycket 
gynnsamma. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Genom att samverka ges TEMAB möjlighet att öka sin robusthet och ökad 
ekonomisk stabilitet genom fördelning av kostnader med Östhammar 
Vatten. Östhammar Vatten ges möjlighet att fullgöra sitt uppdrag att 
leverera dricksvatten till dagens kunder och möta tillväxten för Alunda och 
Österbybruk mot 2040. 

Beräkningsunderlag

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut 
 Missiv till KF angående avtal om leverans av dricksvatten mellan 

Östhammar Vatten AB och Tierps Energi och Miljö AB
 PM till missiv
 Avtal om leverans av dricksvatten mellan Östhammar Vatten AB 

och Tierps Energi & Miljö AB, inklusive bilagor 

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör
 VD för Tierps Energi & Miljö AB
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Tierps Energi & Miljö AB Handläggare
Box 9 Tomas  Ulväng
815 21 Tierp  VD
Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp Telefon: 0293-21 99 02
Telefon: 0293-21 99 00 Epost: tomas.ulvang@temab.tierp.se

Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum Diarienummer

2019-11-21

Adress Delegationspunkt

Kommunfullmäktige

Avtal om leverans av dricksvatten mellan Östhammar 
Vatten AB och Tierps Energi & Miljö AB

Förslag till beslut 
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att 
föreslå Kommunfullmäktige:

- att godkänna om maximalt nyttjande av reservledningen mellan Arvidsbo 
och Örbyhus för ordinarie försörjning i enlighet med beräkningsunderlag.

- att godkänna avtal om leverans av dricksvatten mellan Tierps Energi & 
Miljö AB och Östhammar Vatten AB i enlighet med beslutsunderlag.

- att beslutet ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Östhammars 
kommun fattar motsvarande beslut.

Ärendebeskrivning 
Detta avtal har tagits fram gemensamt av Östhammar Vatten AB och 
Tierps Energi & Miljö AB i enlighet med intentionerna i den 
avsiktsförklaring om långsiktig samverkan för vattenförsörjning som 
tecknats mellan Östhammars kommun och Tierps kommun.
Avtalet tillförsäkrar att Östhammars kommun och Tierp kommun uppfyller 
sina skyldigheter enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster att 
tillförsäkra fastigheterna inom huvudmännens verksamhetsområden 
vattenförsörjning med hänsyn till människors hälsa och miljön. Kostnader 
på grund av detta avtal följer lagens krav på att de är nödvändiga för att 
uppfylla kommunernas skyldigheter.
Syftet med detta avtal är att kostnaderna för dess genomförande ska 
fördelas med stöd av självkostnadsprincipen och att vardera kommuns VA-
kollektiv ska bära sina respektive kostnader. 
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Tierps Energi & Miljö AB Handläggare
Box 9 Tomas  Ulväng
815 21 Tierp  VD
Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp Telefon: 0293-21 99 02
Telefon: 0293-21 99 00 Epost: tomas.ulvang@temab.tierp.se

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Östhammar och Tierp har under våren 2019 antagit 
en avsiktsförklaring om långsiktig samverkan för vattenförsörjning mellan 
Östhammars kommun och Tierps kommun. 
Avsiktsförklaringen mellan Östhammars kommun och Tierps kommun 
innebär att Östhammar Vatten kommer att köpa dricksvatten från TEMAB. 
TEMAB har, i och med Uppsalaåsens sträckning i Tierps kommun, 
tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning både för 
invånarna i Tierps kommun och Östhammars kommun. Nuvarande 
miljödom för vattenuttag (DVA 51, 1981-07-16, mål VA 11/81) visar att 
förutsättningarna för uttag av grundvatten vid Odens källa är mycket 
gynnsamma. 

Genom att samverka ges TEMAB möjlighet att öka sin robusthet och ökad 
ekonomisk stabilitet genom fördelning av kostnader med Östhammar 
Vatten. Östhammar Vatten ges möjlighet att fullgöra sitt uppdrag att 
leverera dricksvatten till dagens kunder och möta tillväxten för Alunda och 
Österbybruk mot 2040. 

Beräkningsunderlag

Beslutsunderlag
Avtal om leverans av dricksvatten mellan Östhammar Vatten AB och Tierps 
Energi & Miljö AB, bilagor 

Tidplan
Avtal tecknas under 2020.

Beslut delges 
Kommunchef
VD för Tierps Energi & Miljö AB

Tierps Energi & Miljö AB

Kenneth Karlsson Tomas Ulväng
Ordförande VD
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Tierps Energi & Miljö AB
tisdag den 26 november 2019

Sida 1 av 1

0293-21 99 00 temab.tierp.se kundtjanst@temab.tierp.se Box 9, 815 21 Tierp

Underlag till Missiv: Avtal om leverans av dricksvatten mellan 
Östhammar Vatten AB och Tierps Energi & Miljö AB

Förtydligande gällande vattentillgång

Vattenuttaget till Östhammars kommun enligt föreslaget avtal delas in i olika etapper 
efter önskat vattenbehov: 

- 400 m3 vatten/dygn delmål 1 A 
- 750 m3 vatten/dygn delmål 1 B 
- 1000 m3 vatten/dygn delmål 2 

Avtalet omfattar inte önskad kvantitet på 1500 m3 vatten/dygn vilket tidigare har 
definierat som delmål 3. Anledningen till att det är borttaget är att vi i dagsläget inte har 
en vattendom som möjliggör leverans av den volymen. 

Möjlig leverans av vatten styrs av gällande vattendom vid Odenskälla och kapaciteten i 
överföringsledningen från Arrvidsbo. 

Vi är begränsade att enligt vattendom pumpa upp en max volym vatten. Dels uttryckt 
som en årsmedelvolym per dygn samt en maxvolym under ett och samma dygn (sk. 
maxdygn). För Odenskälla är årsmedelvolym per dygn 1900 m3 och ett volymuttag på 
2850 m3 under ett maxdygn.

Kapaciteten på överföringsledningen från Arrvidsbo är max 600 m3 per dygn vilket är 
verifierat med genomförda pumptester.

Sammanställning över möjlig kapacitet och totalt vattenbehov syns i tabell 1.
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Avtal om leverans av dricksvatten 

 
§ 1  Parter 
Detta avtal har träffats mellan  

- Östhammar Vatten AB, org.nr. 559099-4447 (nedan kallat ”Östhammar Vatten”), i 
egenskap av VA-huvudman och ansvarig för driften av den allmänna VA-anläggningen i 
Östhammars kommun, och  

- Tierps Energi & Miljö AB, org.nr. 559031-4315 (nedan kallat ”TEMAB”), i egenskap av VA-
huvudman och ansvarig för driften av den allmänna VA-anläggningen i Tierps kommun. 

 
Östhammar Vatten och TEMAB benämns härefter var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 
 

§ 2  Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Östhammar och Tierp har under våren 2019 antagit en avsiktsförklaring om 
långsiktig samverkan för vattenförsörjning mellan Östhammars kommun och Tierps kommun, se 
Bilaga 1-3.  
 
Avsiktsförklaringen mellan Östhammars kommun och Tierps kommun innebär att Östhammar 
Vatten kommer att köpa dricksvatten från TEMAB. TEMAB har, i och med Uppsalaåsens sträckning 
i Tierps kommun, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning både för 
invånarna i Tierps kommun och Östhammars kommun. Nuvarande miljödom för vattenuttag (DVA 
51, 1981-07-16, mål VA 11/81, se Bilaga 4) visar att förutsättningarna för uttag av grundvatten vid 
Odens källa är mycket gynnsamma.  
 
Genom att samverka ges TEMAB möjlighet att öka sin robusthet och ökad ekonomisk stabilitet 
genom fördelning av kostnader med Östhammar Vatten. Östhammar Vatten ges möjlighet att 
fullgöra sitt uppdrag att leverera dricksvatten till dagens kunder och möta tillväxten för Alunda 
och Österbybruk mot 2040.  

 
Detta avtal tillförsäkrar att Östhammars kommun och Tierps kommun uppfyller sina skyldigheter 
enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster att tillförsäkra fastigheterna inom 
huvudmännens verksamhetsområden vattenförsörjning med hänsyn till människors hälsa och 
miljön. Kostnader på grund av detta avtal följer lagens krav på att de är nödvändiga för att 
uppfylla kommunernas skyldigheter. 
 

§ 3  Genomförande och delmålsindelning 
Genomförandet kommer att verkställas genom två delmål. Om förutsättningarna för dess 
genomförande förändras, ska Parterna anpassa och förändra aktiviteter och delmål i den 
omfattning som krävs.  
 
Delmål 1 A och B 

• TEMAB ska införa ett nytt beredningssteg i vattenverket Odens källa.  
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• Östhammar Vatten ska bygga en överföringsledning från Inkopplingspunkten enligt § 4 till 
Österbybruk och Alunda med genomförande efter detta avtals undertecknande.  

• Leverans enligt delmål 1 A ska ske senast 2021-01-01. Leverans enligt delmål 1 B ska ske 
senast 2022-01-01.  

 
Delmål 2 

• TEMAB ska anpassa överföringsledningen mellan Odens källa och Örbyhus för att klara 
ökad leverans. 

• Leverans enligt delmål 2 ska ske senast 2026-01-01.  
 

§ 4  Inkopplingspunkt 
Östhammar Vatten ska ansluta sig till TEMAB:s anläggning i Örbyhus, vid av Parterna bestämd 
inkopplingspunkt (”Inkopplingspunkten”) enligt Bilaga 5. Inkopplingspunkten utgör gränsen 
mellan TEMAB:s anläggning och Östhammar Vattens anläggning.  
 
Vid Inkopplingspunkten ska det finnas två avstängningsventiler, varav Parterna ska ha kontroll 
över varsin ventil för att var för sig kunna stoppa leveransen vid behov.  
 

§ 5  Leverans av vatten 
TEMAB förbinder sig att till Östhammar Vatten leverera dricksvatten i Inkopplingspunkten 
motsvarande: 

• 400 m3 vatten/dygn enligt delmål 1 A  

• 750 m3 vatten/dygn enligt delmål 1 B  

• 1000 m3 vatten/dygn enligt delmål 2  
 

TEMAB förbinder sig att, under ett enskilt dygn, s.k. maxdygn, leverera ett flöde (momentant) 
som är maximalt: 

• 860 m3 vatten/dygn enligt delmål 1 A och B  

• 1300 m3 vatten/dygn enligt delmål 2 
 
TEMAB förbinder sig att i Inkopplingspunkten upprätthålla en vattentrycknivå som uppgår till 34 
mvp (meter vattenpelare) över markplan vid maxdygnsuttag. 
 

§ 6  Mottagande av vatten 
Östhammar Vatten förbinder sig att årligen köpa minst en snittförbrukning om: 

• 200 m3/dygn enligt delmål 1 A 

• 400 m3/dygn enligt delmål 1 B  

• 500 m3/dygn enligt delmål 2  
 
Östhammar Vatten förbinder sig att informera TEMAB så snart det finns misstanke om större 
och/eller plötsliga förändringar av behov av köpt vatten. Parterna ska gemensamt upprätta en 
rutin för hur informationen lämpligen ska lämnas.  
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Om Östhammar Vatten inte tar emot minst de volymer vatten som framgår av första stycket, är 
Östhammar Vatten ändå skyldig att betala för garanterade volymer enligt första stycket. Om det 
bristande mottagandet beror på att TEMAB inte har levererat minsta garanterade volymer enligt § 
5 eller att TEMAB inte levererat garanterad vattenkvalitet enligt § 7, behöver Östhammar Vatten, 
under den period som bristen varat, inte betala för mer vatten än Östhammar Vatten har tagit 
emot.  
 

§ 7  Vattenkvalitet 
TEMAB ska vid Inkopplingspunkten leverera dricksvatten som uppfyller krav enligt gällande lagar, 
förordningar och föreskrifter (vid avtalets tecknande gäller Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten). TEMAB ska informera Östhammar Vatten om plan för 
dricksvattenundersökningarna. Vid konstaterad brist eller misstanke om brist i föreskriven 
vattenkvalitet, förbinder sig TEMAB att informera Östhammar Vatten utan dröjsmål så att 
Östhammar Vatten kan vidta egna åtgärder för att säkra vattnets kvalitet till kund. Parterna ska 
gemensamt upprätta en skriftlig rutin för hur informationen lämpligen ska lämnas. 
 
Provtagning vid Inkopplingspunkten kommer att ske genom Östhammar Vattens försorg enligt 
gällande föreskrifter för dricksvatten. Östhammar Vatten ska informera TEMAB om konstaterad 
brist eller misstanke om brist i föreskriven vattenkvalitet utan dröjsmål så att TEMAB kan vidta 
egna åtgärder för att säkra vattnets kvalitet till kund. Parterna ska gemensamt upprätta en 
skriftlig rutin för hur informationen lämpligen ska lämnas. 
 
TEMAB förbinder sig att skyndsamt informera Östhammar Vatten om processförändringar som 
kan påverka vattenkvaliteten eller andra förändringar på vattenleveransen exempelvis volym, 
tryck eller temperatur. Parterna ska gemensamt upprätta en skriftlig rutin för hur informationen 
lämpligen ska lämnas.  
 

§ 8  Vattenreservoarer 
Östhammar Vatten förbinder sig att, för utjämning av egen vattenförbrukning under dygnet och 
som kapacitetsreserv vid planerad eller oavsiktlig leveransstörning i matningen från TEMAB, 
bekosta anläggning, drift, underhåll och framtida förnyelse av vattenreservoarer. Dessa 
reservoarer ska kontinuerligt ha en utnyttjningsbar volym som sammanlagt uppgår till minst 25 % 
av högsta förekommande dygnsförbrukning. Denna undre gräns får dock jämkas nedåt om 
Östhammar Vatten försörjs med vatten från flera av varandra oberoende inmatningar och detta 
kan bedömas innebära en reducerad risk för totalt leveransavbrott.  
 
Syftet med innehållet i denna paragraf är att säkerställa att en helt normal och oinskränkt 
vattenförsörjning ska kunna upprätthållas till alla som Östhammar Vatten har distributionsansvar 
för under åtminstone sex timmar trots ett inträffat totalt leveransavbrott från TEMAB. Vid ett 
leveransavbrott är det Östhammar Vattens ansvar att besluta om eventuella prioriteringar och 
inskränkningar av vattenanvändningen inom Östhammars kommun.  
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§ 9  Bristande leverans 
Vid påverkan på leverans är Parternas intention att samarbeta för att hantera situationen efter 
bästa gemensamma förmåga. Parterna ska gemensamt upprätta en skriftlig rutin för hur 
fördelning av tillgänglig produktionsvolym ska ske för att minimera samhällsstörningar och för att 
rättvist tillgodose VA-kollektiven i Tierp respektive Östhammar med dricksvatten samt en 
gemensam nödvattenförsörjningsplanering.  
 
Om TEMAB på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet brister i uppfyllandet av krav på 
vattenleverans enligt § 5 eller krav på vattenkvalitet enligt § 7, ska TEMAB ersätta Östhammar 
Vattens kostnader för att lösa dricksvattenleverans under två år.  
 

§ 10  Larmrutiner 
Parterna förbinder sig att upprätta en gemensam skriftlig larmrutin för att hantera händelser 
dygnet runt under årets samtliga dagar kopplat till leveranskvalitet och leveransvolym.  
 

§ 11  Kostnadsfördelning och finansiering av genomförande 
Syftet med detta avtal är att kostnaderna för dess genomförande ska fördelas med stöd av 
självkostnadsprincipen och att vardera kommuns VA-kollektiv ska bära sina respektive kostnader. 
De avgifter som Östhammar Vatten ska betala enligt § 13 ska vara beräknade utifrån 
självkostnadsprincipen.  
 
Kostnaderna för genomförande av aktiviteter enligt § 3 och eventuella utredningar med anledning 
av detta avtal fördelas mellan Parterna baserat på bolagens behov av respektive aktivitet eller 
utredning.  
 
TEMAB bekostar de aktiviteter som är nödvändiga för att uppfylla sina skyldigheter i egenskap av 
huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Tierps kommun gentemot invånarna i Tierps 
kommun, och som behövs oavsett om försäljning av vatten sker till Östhammar Vatten eller ej.  
 
För de kostnader som TEMAB därutöver har för förändringar i den fysiska anläggningen, och som 
enbart måste genomföras för att producera den mängd vatten som TEMAB kommer att sälja till 
Östhammar Vatten enligt detta avtal, ska Östhammar Vatten dels betala en anslutningsavgift 
enligt § 13 första stycket vid avtalets tecknande, dels betala en fast månatlig brukningsavgift 
enligt § 13 tredje stycket under avtalsperioden.   
 
Utredningar som båda Parterna ansvarar för ska betalas av respektive Part när kostnaden uppstår. 
Kostnaderna fördelas på Parterna utifrån respektive Parts behov av utredningen. Om Parterna 
inte kan komma överens fördelas kostnaderna utifrån Parternas respektive behov av ökad 
leverans baserat på ett genomsnitt av de senaste tre årens förbrukning vid jämförelse mellan 
producerad och köpt volym.  
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§ 12  Mätning av levererad mängd vatten 
Mätning av levererad vattenmängd ska i första hand ske genom TEMAB:s försorg med 
mätanordning placerad vid mätarplats i närheten av Inkopplingspunkten. Mätningen ska ske på 
sådant sätt att den kommer att avse hela den vattenleverans som sker från TEMAB till Östhammar 
Vatten.  
 
Den av TEMAB uppmätta mängden vatten som levererats ska ligga till grund för den rörliga 
brukningsavgift för levererad vattenmängd som ska erläggas enligt § 13 andra stycket. 
 
För det fall mätanordningen uppenbart visar fel mätvärde eller är tagen ur drift för reparation, 
kalibrering eller dylikt, ska mängden av den vattenleverans som sker under sådan period beräknas 
eller uppskattas på annan skälig grund.   
 
Östhammar Vatten får, men är inte skyldig att, ha en egen mätanordning på sin sida om 
Inkopplingspunkten. Den mätanordningens värde kan i så fall användas för beräkning av 
vattenleverans enligt tredje stycket.  
 

§ 13  Avgifter 
Östhammar Vatten ska vid detta avtals undertecknande erlägga anslutningsavgift motsvarande 
TEMAB:s ditintills kända kostnader som TEMAB enligt uppskattning kommer att ha endast för 

TEMAB:s uppfyllande av detta avtal, se Bilaga 6. Vid uppföljning enligt § 17 ska avstämning göras 
årligen fram till slutförandet av delmål 2 mellan debiterade uppskattade kostnader och det 
faktiska utfallet vid utförande av aktivitet. Mellanskillnaden ska efter avstämning regleras mellan 
Parterna, dvs. TEMAB ska återbetala för högt debiterade kostnader för anslutningsavgift till 
Östhammar Vatten respektive Östhammar Vatten ska göra tilläggsbetalning vid för lågt 
debiterade kostnader för anslutningsavgift.  
 
Östhammar Vatten förbinder sig att månadsvis till TEMAB erlägga rörlig brukningsavgift per 
levererat m3 vatten enligt vid var tid gällande taxa för vatten för den allmänna VA-anläggningen i 
Tierps kommun. Den rörliga brukningsavgiften enligt aktuell taxa vid avtalets tecknande framgår 
av Bilaga 7.  
 
Östhammar Vatten förbinder sig att månadsvis till TEMAB erlägga fast avgift beräknad på av 
TEMAB utförda investeringar avseende avskrivnings- och räntekostnader som enbart är hänförliga 
till Östhammar Vattens behov enligt detta avtal och som inte redan har betalats av Östhammar 
Vatten genom anslutningsavgift enligt första stycket (se § 11 fjärde stycket). TEMAB och 
Östhammar Vatten ska gemensamt ta fram en skriftlig rutin för hur avgiften ska beräknas utifrån 
branschpraxis och -rekommendationer för avskrivning.  
 

§ 14  Betalningsvillkor  
Fakturering ska från TEMAB ske månadsvis i efterskott och med förfallodatum 30 dagar efter 
fakturadatum. Fakturering ska ske enligt vid var tid gällande anvisningar.  
 
Vid betalning efter förfallodag ska dröjsmålsränta enligt räntelagen erläggas.  
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§ 15  Rätt till insyn 
Östhammar Vatten ska ges erforderlig insyn i ekonomiska och tekniska förhållanden av den del av 
vattenförsörjningsanläggningen som berör detta avtal och den samverkan som kommunerna 
ingått i.  
 

§ 16  Informationsskyldighet vid förändrade omständigheter 
Parterna är skyldiga att informera varandra om innehållet i egna överenskommelser med tredje 
man och om nya eller förändrade omständigheter som kan komma att väsentligt påverka driften 
av det vattenförsörjningssystem som den andra Parten har ansvar för.  
 

§ 17  Uppföljning 
Företrädare från båda Parterna ska träffas minst en gång om året för att följa upp avtalet. Mötet 
ska bland annat innehålla en avstämning av investeringar och levererade volymer från 
förevarande period och planering inför nästkommande period. Östhammar Vatten är 
sammankallande.  
 

§ 18  Överlåtelse av avtalet 
Parterna äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till sådan juridisk 
person som Tierps kommun respektive Östhammars kommun i framtiden kan ge i uppdrag att 
vara huvudman för och/eller ansvarig för driften av den allmänna VA-anläggningen inom 
respektive kommun.  
 
All annan överlåtelse kräver för sin giltighet den andra Partens skriftliga medgivande.  
 

§ 19  Avtalstid 
Detta avtal träder i kraft så snart det godkänts av kommunfullmäktige i Tierp respektive i 
Östhammar samt undertecknats av TEMAB och Östhammar Vatten och gäller därefter till och med 
2069-12-31.  
 
Om ingen av Parterna säger upp avtalet förlängs avtalet tillsvidare med en uppsägningstid på tio 
år.  
 

§ 20  Uppsägning 
För att avtalet ska upphöra vid avtalets utgång enligt § 19, ska uppsägning ske senast 2059-12-31. 
 
Uppsägning av avtalet ska vara skriftligt för att vara giltigt.  
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§ 21  Förtida uppsägning  
Trots vad som anges i § 19 har Part rätt att skriftligen säga upp avtalet i förtid och med en 
uppsägningstid på två år, om den andra Parten överlåtit rättigheter och skyldigheter till juridisk 
person som inte uppfyller kriterierna i § 18. Rätten att säga upp avtalet på denna grund gäller 
under ett år från det att Parten fick kännedom om ägarförändringen eller överlåtelsen.  
 
Trots vad som anges i § 19 har Östhammar Vatten rätt att säga upp avtalet i förtid och med en 
uppsägningstid på två år, om TEMAB:s leverans av dricksvatten, på grund av bristande förmåga, 
inte uppnår krav enligt § 5 första eller tredje stycket eller § 7, och bristen inte åtgärdas inom 
skälig tid. Om vattenkvaliteten enligt § 7 har så allvarliga brister att det finns risk för människors 
hälsa, och bristen inte åtgärdas eller kommer att åtgärdas inom skälig tid, har Östhammar Vatten 
rätt att i förtid säga upp avtalet att upphöra med omedelbar verkan.   
 
Om avtalet sägs upp med stöd av första stycket innan hela investeringen enligt § 11 fjärde stycket 
är betald, svarar den Part som har sagt upp avtalet för återstående kostnader som ännu inte har 
fakturerats som fast avgift enligt § 13 tredje stycket. Om det är TEMAB:s brist som föranlett 
uppsägningen, har Östhammar Vatten vid sådan uppsägning även rätt till ersättning med 50 % av 
restvärdet för Östhammar Vattens överföringsledning mellan Inkopplingspunkten och Alunda. 
 
Om avtalet sägs upp med stöd av andra stycket, har Östhammar Vatten ingen skyldighet att 
betala ytterligare fast avgift enligt § 13 tredje stycket. Östhammar Vatten har dessutom rätt till 
proportionerlig återbetalning av erlagd anslutningsavgift enligt § 13 första stycket vid jämförelse 
mellan ursprunglig avtalstid i förhållande till den tidpunkt när giltig uppsägning sker med stöd av 
denna uppsägningsgrund. Om TEMAB:s brist som föranlett uppsägningen har orsakats av TEMAB:s 
uppsåt eller grova oaktsamhet, har Östhammar Vatten vid sådan uppsägning även rätt till 
ersättning med 50 % av restvärdet för Östhammar Vattens överföringsledning mellan 
Inkopplingspunkten och Alunda.  
 
Restvärdet på Östhammar Vattens överföringsledning enligt tredje och fjärde stycket ska 
fastställas till redovisat anskaffningsvärde minskat med linjär avskrivning under 50 år från 
tidpunkten då överföringsledningen tas i drift med tillägg för ränta och borgensavgift för lån som 
har upptagits för finansiering av överföringsledningen. Kvarvarande lånebelopp som utgör 
beräkningsgrund för ränta och borgensavgift ska fastställas till ursprungligt lånebelopp minskat 
med linjär amortering över 50 år till tiden för avtalets upphörande. Är det faktiskt kvarvarande 
lånebeloppet lägre ska det faktiskt kvarvarande lånebeloppet användas som beräkningsgrund. 
Ersättningen för ränta och borgensavgift på kvarvarande lånebelopp fastställs till det belopp som 
Östhammar Vatten ska betala för den återstående tiden av lånet och beräknas med den vid 
avtalets upphörande gällande ränta och borgensavgift. 
 
Vid uppsägning gäller vad som anges i § 20 andra stycket.  
 

§ 22  Omförhandling av avtal vid ändrade förutsättningar 
Part är skyldig att vid ändrade och oförutsedda förutsättningar som inte har oväsentlig betydelse 
för detta avtal underrätta den andra Parten och vid behov påkalla omförhandling av berörda 
avtalsvillkor.  
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Grunder för omförhandling är till exempel: 

• väsentliga förändringar i kapacitet av leverans av vatten, 

• väsentliga förändringar i ekonomiska förutsättningar för att tillhandahålla eller köpa 
vatten enligt detta avtal, 

• väsentliga förändringar i Tierps kommuns taxekonstruktion för vatten som har påverkan 
på detta avtal, 

• oförutsedda behov av investeringar för att kunna fullgöra sina skyldigheter i enlighet med 
detta avtal, 

• förändringar i lagar, författningar och andra regelverk som huvudmannen är ansvarig att 
följa som väsentligt påverkar förutsättningarna för detta avtal. 

 

§ 23  Omförhandling av avtal för utveckling av leverans 
När gränsen för nyttjandet av dagens vattendom närmar sig har Parterna ett delat ansvar att lyfta 
avtalet till omförhandling utifrån nya förutsättningar. Enligt utgångspunkten vid detta avtals 
tecknande kan ytterligare vattenuttag genomföras men efter eventuell ny miljödom för 
vattenuttag. Parterna ska i en omförhandling av avtalet komma överens om hur stor del av 
vattenuttaget som Östhammar kan få tillgång till. Parterna har ett delat ansvar för att utreda 
förutsättningarna.  
 

§ 24  Fullständig reglering, ändringar och tillägg 
Detta avtal utgör Parternas fullständiga reglering av förhållanden angivna i detta avtal.  
 
Eventuella ändringar av och tillägg till detta avtal ska, för att vara gällande och få åberopas, vara 
skriftliga och undertecknade av Parterna samt tillfogade detta avtal.  
 

§ 25  Tvist 
Eventuell rättslig tvist med anledning av detta avtal ska avgöras vid allmän domstol med 
tillämpning av svensk rätt. 
 

_______________________ 
[signatursida följer] 
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Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav Parterna tagit var sitt.  
 
 
 
Ort………………………….. den…………… Ort…………………………. den…………… 
 
 
För TEMAB För Östhammar Vatten 
 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
Kenneth Karlsson  Margareta Widen Berggren  
Ordförande Tierps Energi & Miljö AB Ordförande Östhammar Vatten AB 
 
 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
Tomas Ulväng Lena Blad  
Vd Tierps Energi & Miljö AB Vd Östhammar Vatten AB 
   
   
  
 
Bilagor 

1. Avsiktsförklaring om långsiktig samverkan om vattenförsörjning, Tierps kommun 
2. Avsiktsförklaring om långsiktig samverkan om vattenförsörjning, Östhammars kommun 
3. PM Samverkan för dricksvattenförsörjning mellan Östhammars och Tierps kommuner, 

Östhammar Vatten AB och Tierps Energi & Miljö AB 
4. Miljödom för vattenuttag Odens källa, DVA 51, 1981-07-16, mål VA 11/81 
5. Inkopplingspunkt 
6. Underlag för anslutningsavgift 
7. Underlag för rörlig brukningsavgift 
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Underlag för anslutningsavgift, bilaga 6 
Nedan följer en sammanställning av de hittills kända kostnader som Tierps Energi & Miljö AB har haft 

eller uppskattas ha för uppfyllande av avtal om leverans av dricksvatten. Den totala summan är 

3 992 200 kr.  

Investeringskostnader 
I tabell 1 har nödvändiga investeringar listats per delmål. Nedan följer en kort beskrivning av 

respektive åtgärd. 

Tabell 1 

Delmål                   Kostnad (tkr) 

Delmål 1A Åtgärd 1 Avstängningsventil 150 

  Åtgärd 2 Styrsystem 100 

  Åtgärd 3 Ny beredning 2000 

Delmål 1B Åtgärd 4 Elverk 400 

Delmål 2 Åtgärd 5 Kapacitetsökning 1200 

Summa     3850 

 

Åtgärd 1 Avstängningsventil 
Åtgärden innebär etablering av avstängningsventiler på befintlig vattenledning för att möjliggöra 

anslutning av inkopplingspunkt till Östhammar Vattens nya ledning. Kostnaden är budgeterad till 150 

tkr och utförande kommer att ske under 2020. 

Åtgärd 2 Styrsystem 

Åtgärden innebär etablering av mätarplats och installation av vattenmätare för att registrera 

levererad volym vatten samt anordningar för att säkerställa överföring av mätdata till 

övervakningssystemet. Kostnaden är budgeterad till 100 tkr och utförande kommer att ske under 

2020. 

Åtgärd 3 Ny beredning 

Åtgärden innebär installation av ny beredning för avhärdning vid vattenverket Odens källa. Åtgärden 

ligger i investeringsplan. De kostnader som härrör till ökad volym vatten med anledning av 

Östhammar Vattens behov, 25 % av total investeringskostnad budgeterad till 8 000 tkr, ca 2 000 tkr 

debiteras Östhammar Vatten. Utförande kommer att ske under 2020-2021.  

Åtgärd 4 Elverk 

Åtgärden innebär installation av extra reservkraft för att säkerställa leverans vid elbortfall även för 

den ökade volymen vatten från vattenverket. Kostnaden är budgeterad till 400 tkr och utförande 

kommer att ske under 2020-2021. 

Åtgärd 5 Kapacitetsökning 

Åtgärden innebär kapacitetsökning i överföringsledningen mellan Odens källa och Örbyhus genom 

installation av tryckstegringar enligt förslag från genomförd utredning. Utredning av åtgärder 
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genomfördes 2016 (Ramböll 2016). Kostnaden är budgeterad till 1 200 tkr och utförande kommer att 

ske under 2024-2025. 

Övriga kostnader 
I tabell 2 har nedlagd tid inom Tierps Energi & Miljö AB listats. Nedan följer en kort redovisning av 

datum, typ av möte samt syfte, omfattning i tid samt antal deltagande personer. Debiterad 

timkostnad inkluderande förberedelse, efterarbete och eventuella resor är 900 kr/h.  

Tabell 2 

 

Tid för styrelsearbete  

 

Syfte Tid (h)  Summa  

Tid för styrelsearbete 
med avseende på 
framtagande av avtal 

57 
 

51 300 kr 

Tid för utredning och 
granskning med 
avseende på 
framtagande av avtal 

101  
90 900 kr 

Totalt 158 142 200 kr 

Datum  Syfte Tid Personer Total 

20190613 Strategidagar för 
styrelse 

1 11 11 

20190613 Styrelsemöte 0,5 11 5,5 

20190826 Styrelsemöte 0,5 7 3,5 

20191010 Styrelsemöte 0,5 10 5 

20191023 Styrelsemöte 2 10 20 

20191105 Styrelsemöte 1,5 8 12 

596



Tid för utredning och granskningsarbete 
 

 

 

 

 

Datum  Syfte Tid Personer Total 

21090514 Genomgång 
avtalsutkast 

2 2 4 

20190521 Förberedelse åtgärder 6 2 12 

20190603 Avstämning ägare  2 2 4 

20190617 Granskning av och 
avstämning med jurist 

4 1 4 

20190821 Granskning avtal 3 2 6 

20191014 Granskning avtal och 
förhandlingsmöte 

8 3 24 

20191017 Granskning av och 
avstämning med jurist 

6 2 12 

20191017 Förberedelse åtgärder 2 1 2 

20191104 Granskning av och 
avstämning med jurist 

4 2 8 

20191111 Förhandlingsmöte 4 3 12 

20191112 Granskning avtal 3 3 9 

20191114 Granskning av och 
avstämning med jurist 

2 2 4 
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Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se 

Bilaga 7 - Underlag för beräkning av rörlig brukningsavgift 

Vid tidpunkten för detta avtals ingående framgår den rörliga brukningsavgiften enligt punkt 12 
andra stycket i avtalet av Tierps kommuns Taxa för vatten och avlopp 2019, § 14.1 b) med 
reduktion enligt § 14.2 för endast ändamålet vattenförsörjning. Detta innebär enligt 2019 års 
avgiftsnivå en avgift på 7,20 kr/m3 dricksvatten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2019-11-20

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 111
Dnr 2019/508     

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2019 

Beslut 
Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019.

Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-
beslut) och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) som av olika skäl 
har rapporterats till IVO för perioden 1 juli till 30 september 2019, kvartal 3, 
är följande:

Ej verkställda beslut:

- Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. Kund har 
beslut om HVB som enligt biståndsbeslut ska vara verkställt fram till 
och med 2020-03-31. Beslutet om permanent bostad kan därför inte 
verkställas. Planering pågår dock i dagsläget för att kunna tillgodose 
behovet när beslutet om HVB löper ut. 

- Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27. Det saknas 
i dagsläget en ledig bostad som motsvarar kunds stödbehov. Det 
pågår en planering men det är ännu ovisst när beslutet kommer 
kunna verkställas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2019-11-20

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Verkställt beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-02-22. Beslutet 
är verkställt sedan 2019-08-19. Beslutet har inte kunnat verkställas 
tidigare då kund har väntat på en ledig plats vid en specifik daglig 
verksamhet. 

-
Verkställt beslut som har avbrutits och inte på nytt verkställts inom tre 
månader:

- Ledsagare enligt SoL. Kund har haft insatsen sedan 2005 och 
beslutet har varit verkställt fram till april 2019 då kund själv valde 
att säga upp ledsagaren. Rekryteringsenheten påbörjade arbetet att 
hitta en ny ledsagare. I juni presenterades kund för en ny person som 
kund tackade nej till. I augusti och september tackade totalt tre 
tillfrågade ledsagare nej till uppdraget. I dagsläget är ytterligare en 
ledsagare tillfrågad som har tackat ja. Kund har ännu inte återkopplat 
på erbjudandet varför beslutet inte är verkställt och därför 
rapporterats till IVO. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till
 Kvalitet och strategisk utveckling.

600



1 (2)

Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-21 KS 2019/508

Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL

Förslag till beslut
Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019.

Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga 
LSS-beslut) och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) som av olika 
skäl har rapporterats till IVO för perioden 1 juli till 30 september 2019, 
kvartal 3, är följande:

Ej verkställda beslut:
- Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. Kund har 

beslut om HVB som enligt biståndsbeslut ska vara verkställt fram 
till och med 2020-03-31. Beslutet om permanent bostad kan därför 
inte verkställas. Planering pågår dock i dagsläget för att kunna 
tillgodose behovet när beslutet om HVB löper ut. 

- Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27. Det 
saknas i dagsläget en ledig bostad som motsvarar kunds stödbehov. 
Det pågår en planering men det är ännu ovisst när beslutet kommer 
kunna verkställas.
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Verkställt beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-02-22. Beslutet 

är verkställt sedan 2019-08-19. Beslutet har inte kunnat verkställas 
tidigare då kund har väntat på en ledig plats vid en specifik daglig 
verksamhet. 

Verkställt beslut som har avbrutits och inte på nytt verkställts inom 
tre månader:

- Ledsagare enligt SoL. Kund har haft insatsen sedan 2005 och 
beslutet har varit verkställt fram till april 2019 då kund själv valde 
att säga upp ledsagaren. Rekryteringsenheten påbörjade arbetet att 
hitta en ny ledsagare. I juni presenterades kund för en ny person 
som kund tackade nej till. I augusti och september tackade totalt tre 
tillfrågade ledsagare nej till uppdraget. I dagsläget är ytterligare en 
ledsagare tillfrågad som har tackat ja. Kund har ännu inte 
återkopplat på erbjudandet varför beslutet inte är verkställt och 
därför rapporterats till IVO. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till 
 Kvalitet och strategisk utveckling.

I tjänsten 

Johanna Kastenholm 
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 257
Dnr 2019/509     

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2019 

Beslut 
Utskottet Barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019.

Utskottet Barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när 
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon 
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut 
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. De beslut enligt 
SoL för barn och unga under 21 år som av olika skäl har rapporterats till 
IVO för perioden 1 juli till 30 september 2019, kvartal 3, är följande: 

Ej verkställda beslut:

- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2019-05-28. Kommunen har ännu inte 
hittat en lämplig familj för uppdraget. Vårdnadshavare har i 
dagsläget blivit presenterad för en familj och är positiv till 
matchningen men kund har ännu inte själv fått tagit ställning. 
Beslutet är således ännu inte verkställt och har därför rapporterats till 
IVO.

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:

- Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-03-07. Insatsen är verkställd från 
2019-09-04. Tiden för verkställighet av beslutet har dragit ut på 
tiden för att kundens vårdnadshavare inte har kunnat träffa 
kommunens familjebehandlare för planering av insatsen. Kunden har 
dock ett pågående och fungerande stöd från både habiliteringen och 
psykiatrin.
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Övrigt: 

- Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-06-05. Beslutet har felaktigt 
rapporterats till IVO mot bakgrund av bristfällig dokumentation i 
Viva. Det har inte av dokumentationen gått att utläsa att insatsen 
varit verkställd från beslutsdatum. Den felaktiga rapporteringen 
kommer att korrigeras i samband med rapporteringen av kvartal 4.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till
 Kvalitet och strategisk utveckling.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-21 KS 2019/509

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL

Förslag till beslut
Utskottet Barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019.

Utskottet Barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när 
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon 
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt 
beslut har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. De beslut 
enligt SoL för barn och unga under 21 år som av olika skäl har rapporterats 
till IVO för perioden 1 juli till 30 september 2019, kvartal 3, är följande: 

Ej verkställda beslut:
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2019-05-28. Kommunen har ännu 

inte hittat en lämplig familj för uppdraget. Vårdnadshavare har i 
dagsläget blivit presenterad för en familj och är positiv till 
matchningen men kund har ännu inte själv fått tagit ställning. 
Beslutet är således ännu inte verkställt och har därför rapporterats 
till IVO.

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
- Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-03-07. Insatsen är verkställd från 

2019-09-04. Tiden för verkställighet av beslutet har dragit ut på 
tiden för att kundens vårdnadshavare inte har kunnat träffa 
kommunens familjebehandlare för planering av insatsen. Kunden 
har dock ett pågående och fungerande stöd från både habiliteringen 
och psykiatrin.
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Övrigt: 
- Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-06-05. Beslutet har felaktigt 

rapporterats till IVO mot bakgrund av bristfällig dokumentation i 
Viva. Det har inte av dokumentationen gått att utläsa att insatsen 
varit verkställd från beslutsdatum. Den felaktiga rapporteringen 
kommer att korrigeras i samband med rapporteringen av kvartal 4.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till 
 Kvalitet och strategisk utveckling.

I tjänsten 

Johanna Kastenholm
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 258
Dnr 2019/908     

Grundskolans organisation 

Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
Kommunfullmäktige besluta 

att ge verksamheten i uppdrag att se över grundskolans organisation och 
lokalutnyttjande i syfte att organisationen följer lagen och att våra lokaler 
nyttjas på ett optimalt sätt och

att i enlighet med 2, 3, 7, 9 §§ i  ”Reglemente för kommunstyrelsen” 
överlämna förslag till beslut, som har beretts såväl politiskt som fackligt 
enligt 41 § och ”Lokalt samverkansavtal i Tierps kommun”, till 
kommunstyrelsen avseende detta senast vid kommunstyrelsens 
sammanträde 1 december 2020.

Sammanfattning av ärendet
Ett antal analyser och rapporter avseende grundskolan har genomförts och 
det är nu viktigt att resultaten av dessa tas till vara och används som 
underlag för det fortsatta arbetet med att  skapa en likvärdig skola. 

Beredning ska ske i enlighet med intentionerna i ”Lokalt samverkansavtal i 
Tierps kommun” och ske inom ”Samverkan för Bästa Skola”. Uppdraget 
ska löpande redovisas i Utskottet barn och ungdom. 

I arbetet ska beaktas behov av eventuell utbyggnad på grund av inflyttning.

För att inte dra ut på tiden kan förslag till delbeslut komma att presenteras.

Beslutsmotivering 
En ny skolstruktur behövs för att kunna säkerställa alla barns rätt till lika 
tillgång till utbildning och likvärdig utbildning1. 

Skollagen förtydligar grundskolans stadieindelning i 10 kap 3§ : 
Grundskolan ska ha nio årskurser, som indelas i lågstadium, mellanstadium 
och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 1-3, mellanstadiet av årskurs 
4-6 och högstadiet av årskurs 7-9.

1 Skollagen, kap.1, §§8 - 9
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Syftet är att i enlighet med internkontrollplanen minimera riskerna för att 
bryta mot lagar och regler, avvika negativt mot budget- och 
verksamhetsmålen, och att få till stånd ett effektivt lokalutnyttjande och 
resursanvändning.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Beslut fullmäktige § 30/1997

Beslutet skickas till
 Skolchef Ulf Sjulander
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-30 KS 2019/908

Grundskolans organisation

Förslag till beslut
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
Kommunfullmäktige besluta 

att ge verksamheten i uppdrag att se över grundskolans organisation och 
lokalutnyttjande i syfte att organisationen följer lagen och att våra lokaler 
nyttjas på ett optimalt sätt och

att i enlighet med 2, 3, 7, 9 §§ i  ”Reglemente för kommunstyrelsen” 
överlämna förslag till beslut, som har beretts såväl politiskt som fackligt 
enligt 41 § och ”Lokalt samverkansavtal i Tierps kommun”, till 
kommunstyrelsen avseende detta senast vid kommunstyrelsens 
sammanträde 1 december 2020.

Sammanfattning av ärendet
Ett antal analyser och rapporter avseende grundskolan har genomförts och 
det är nu viktigt att resultaten av dessa tas till vara och används som 
underlag för det fortsatta arbetet med att  skapa en likvärdig skola. 

Beredning ska ske i enlighet med intentionerna i ”Lokalt samverkansavtal i 
Tierps kommun” och ske inom ”Samverkan för Bästa Skola”. Uppdraget 
ska löpande redovisas i Utskottet barn och ungdom. 

I arbetet ska beaktas behov av eventuell utbyggnad på grund av inflyttning.

För att inte dra ut på tiden kan förslag till delbeslut komma att presenteras.

Beslutsmotivering 
En ny skolstruktur behövs för att kunna säkerställa alla barns rätt till lika 
tillgång till utbildning och likvärdig utbildning1. 

Skollagen förtydligar grundskolans stadieindelning i 10 kap 3§ : 
Grundskolan ska ha nio årskurser, som indelas i lågstadium, mellanstadium 

1 Skollagen, kap.1, §§8 - 9
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och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 1-3, mellanstadiet av årskurs 
4-6 och högstadiet av årskurs 7-9.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Syftet är att i enlighet med internkontrollplanen minimera riskerna för att 
bryta mot lagar och regler, avvika negativt mot budget- och 
verksamhetsmålen, och att få till stånd ett effektivt lokalutnyttjande och 
resursanvändning.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Beslut fullmäktige § 30/1997

Beslutet skickas till 
 Skolchef Ulf Sjulander

Randi Graungaard
Kommundirektör
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A. Kommunstyrelsens uppgifter

Allmänt om styrelsens uppgifter
1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan för 

styrning och ledning. Styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ska planera, leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också 
ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 
stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen har ett övergripande 
ansvar för samordning inom den kommunala koncernen.

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 
samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för 
kommunen (styrfunktion).

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan påverka kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. samt fortlöpande följa upp fastställda 
mål och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 

Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som nämns i detta reglemente 
och sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Utöver det ansvarar 
styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och 
annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 
2 § Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 

organisation upprätthålls.

3 § Kommunstyrelsen ska
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och 

strategiska mål, riktlinjer och ramar för den interna styrningen och 
kontrollen av hela den kommunala verksamheten, 

2. göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan,
3. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare,
4. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
5. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
6. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern 

kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
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7. kontinuerligt följa och se till att riskanalyser och kontroller genomförs 
för kommunen som helhet, för den egna verksamheten och verksamhet 
som utförs av privata utförare där kommunen är huvudman,

8. ansvara för att de mål och planer kommunfullmäktige fastställt för 
ekonomi och verksamhet följs och att den löpande verksamheten 
fungerar rationellt och ekonomiskt, 

9. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,
10. hos fullmäktige, nämnder och andra myndigheter göra de 

framställningar som behövs,
11. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i 

enlighet med Kommunallagen,
12. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomi-

system, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, 
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och 
förtroendemannaregister.

Kommunstyrelsen avgör hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska 
beredas om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat. 

Företag och stiftelser
4 § Kommunstyrelsen ska

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Uppsikten 
gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, 
men också övriga förhållanden av betydelse för kommunen,

2. fatta beslut om ägardirektiv till företagen och ansvara för att 
regelbundet uppdatera dessa,

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och 
företagsledningar/stiftelseledningar,

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap. 2-6 §§ Kommunallagen är uppfyllda för de företag och 
stiftelser kommunen äger eller har intresse i,

5. årligen pröva och besluta om den verksamhet som bedrivits i de 
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger har varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna under föregående kalenderår. Beslutet ska 
delges fullmäktige. Om det finns brister ska styrelsen samtidigt lämna 
förslag till fullmäktige på nödvändiga åtgärder,

6. tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i.
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Kommunalförbund
5 § Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 

kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Ekonomi och medelsförvaltning
6 § Kommunstyrelsen ska

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa fullmäktiges 
föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och 
upplåning av medel samt övriga cash management-frågor. I uppgiften 
ingår också att bevaka att kommunens inkomster inkommer, att 
betalningar görs i tid samt vidta åtgärder som behövs för indrivning av 
förfallna fordringar,

2. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen, 
3. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (1997:614) 

om kommunal redovisning, 
4. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag (1997:614) 

om kommunal redovisning, 
5. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som 

avsatts till pensionsförpliktelser,
6. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland 

annat att 
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
- vara centralt organ för upphandling och materialadministrativa 

frågor, 
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
- handha egen donationsförvaltning och placera sådana medel som 

ingår i donation.

Personalfrågor
7 § Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika anställnings- och 
pensionsmyndighet, och kan bland annat 
1. genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare med bindande 
verkan för kommunen,

2. förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt,
3. besluta om stridsåtgärd,
4. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal, andra 

bestämmelser och fullmäktiges beslut rörande förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. I anslutning till 
detta utfärda föreskrifter och allmänna råd,
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5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter,

6. lämna uppdrag som avses i kommunal delegationslag (1954:130),
7. hantera andra frågor som kommunstyrelsen som anställningsmyndighet 

har i uppgift.

Det är kommunstyrelsens ansvar att, själv eller genom ombud, föra 
kommunens talan i mål och ärenden som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Omsorg
8 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 

förordningar inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, 
styrelsen har ansvaret för
- individ- och familjeomsorg
- äldreomsorg 
- kommunala hälso- och sjukvård
- stöd och service till vissa funktionshindrade
- flyktingmottagning
- alkohollagstiftning
- bostadsanpassning

Utbildning
9 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 

förordningar på utbildningsområdet och har ansvaret för
- förskola, skolbarnsomsorg och övrig barnomsorg
- det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna
- särskola
- uppdragsutbildning

Kultur och fritid
10 § Kommunstyrelsen ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten avseende

- bibliotek
- kulturskola
- fritidsgårdar
- bad
- friluftsliv
- fritidsanläggningar
- stöd till och samarbete med föreningslivet
- vård av kommunens kulturvärden och lokala historia
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Teknik och samhällsbyggnad
11 § Kommunstyrelsen har, med undantag för uppgifter som åvilar den 

gemensamma Räddningsnämnden, ansvaret enligt lagar och förordningar för
- teknisk service
- planfrågor
- bygg- och miljöfrågor, med undantag för ärenden som berör 

kommunens egna verksamheter där jävsnämnden är ansvarig
- kommunens uppgifter beträffande skyddsrumsfrågor inom gällande 

lagstiftning och ansvar för underhållsbesiktning av skyddsrum
- kommunens uppgifter enligt djurskydds- och livsmedelslagen.
- kommunens uppgifter enligt vad som föreskrivs i miljöbalken 

(1998:808) inom följande områden;
o svara för den prövning och tillsyn som kommunen har som uppgift 

enligt miljöbalken
o följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och 

hälsoskyddshänseende och i övriga hänseenden som regleras i 
miljöbalken samt utarbeta de förslag och bereda de ärenden om är 
påkallade eller som kommunen har till uppgift

o medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra 
frågor inom verksamhetsområdet berörs.

Näringsliv och arbete
12 § Kommunstyrelsen har ansvar för att 

1. främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för 
överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor,

2. främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska 
följderna av arbetslöshet.

Delegering från kommunfullmäktige

13 § Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 

fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter 
om säkerhet som fullmäktige angivit,

2. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som tillhör 
kommunen,

3. köp, försäljning, expropriation, inlösen och byte av fast egendom samt 
avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd 
kostnadsram på 2,0 mnkr per tillfälle och andra riktlinjer beträffande 
belopp och villkor i övrigt,
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4. träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal i sådana mål och ärenden där 
kommunstyrelsen för kommunens talan och som har bindande verkan 
för kommunen, 

5. genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i 
Fastighetsbildningslag (1970:988), Anläggningslag (1973:1149) eller 
Ledningsrättslag (1973:1144) belasta kommunens mark med servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till 
anläggning och medverka till ändring eller upphävande av tillkommen 
rätt, utom när det avser elektrisk högspänningsledning ovan jord och 
naturgasledning när det inte gäller bestämmelser i detaljplan eller 
områdesbestämmelser,

6. yttranden som inte är av sådan principiell betydelse att 
kommunfullmäktige ska lämna yttrande, eller då tiden inte medger att 
yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska samråda med berörd 
nämnd vid handläggning av yttrandet om det är möjligt,

7. tjänstemannaorganisationen inom de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt,

8. policy/riktlinjer inom det arbetsrättsliga området.

Uppföljningsfunktionen

Styrelsens uppföljning
14 § Kommunstyrelsen ska

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och 
program för verksamheten samt ekonomi följs upp,

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt,

3. följa hur den interna kontrollen sköts, 
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och kontroller 
samt hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,

5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs 
av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal 
och av fullmäktige fastställda program och direktiv,

6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de 
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige.
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Särskilda uppgifter

Processbehörighet
15 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 

ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan 
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har 
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige 
beslutar att själv föra talan i målet.

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap
16 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lag (1992:1403) 
om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Arbetslöshetsnämnd 
17 § Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om 

arbetslöshetsnämnd. 

Arkivmyndighet 
18 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvård 

finns i av fullmäktige antagna arkivföreskrifter för Tierps kommun.

Personuppgifter 
19 § Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av 

personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet.

Kommunstyrelsen utser dataskyddsombud åt alla nämnder.

Anslagstavla och webbplats 
20 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens digitala anslagstavla. Styrelsen 

samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 
webbplats.

Övrig verksamhet
21 § Kommunstyrelsen ansvarar för

- utveckling av kommunala samverkansformer
- utveckling av brukarinflytandet
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B. Kommunstyrelsens arbetsformer

Sammansättning
22 § Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Kommunfullmäktige utser ordförande samt 1:e och 2:e vice ordföranden.

Tidpunkt för sammanträden
23 § Kommunstyrelsen sammanträder på den dag och tid som styrelsen 

bestämmer.

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om 
det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 
extra sammanträde. 

Om det finns särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dag eller tid för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med 1:e 
och 2:e vice ordförandena. Ordföranden ska se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse
24 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Om 

varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
den som varit ledamot längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten 
vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot, ersättare och 
eventuellt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 
fem dagar före sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen för 
kallelse. 

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Offentliga sammanträden 
25 § Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden.
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Närvarorätt
26 § Kommunstyrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare att närvara vid sammanträde för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om 
styrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. Styrelsen 
får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid sammanträden.

Ordföranden
27 § Kommunstyrelsens ordförande ska

1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas vid behov är 

beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas, 
6. bevaka att beslut verkställs,
7. närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över hela den kommunala 

verksamheten, ekonomiska intressen och effektiviteten i verksamheten 
samt ta initiativ i dessa frågor,

8. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, vid 
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat 
i ett särskilt fall.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
28 § Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har 
den längsta tjänstgöringstiden i styrelsen ordförandens uppgifter. Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av 
den äldste av dem.

Om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får 
styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
ska fullgöra ordförandens samtliga uppgifter.

Kommunalråd
29 § Efter att val av kommunstyrelsen skett ska kommunfullmäktige utse ett 

kommunalråd och ett oppositionsråd bland styrelsens ledamöter. 
Fullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad.

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 

Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.
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Kommunalråden får närvara vid sammanträden med fullmäktigeberedningar, 
även om de inte är ledamöter eller ersättare. De har rätt att delta i 
överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet.

Förhinder - Inkallande av ersättare
30 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare 
eller någon annan anställd vid kommunstyrelsens sekretariat som kallar 
ersättare. Sekretariatet ska underrätta den ersättare som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättarnas tjänstgöring
31 § Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta 

i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den 
ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har 
kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den 
ordning som fullmäktige har bestämt. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer 
längre ner i turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
32 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 

Yrkanden 
33 § När kommunstyrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 
och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Om ordföranden anser att det 
behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande lämna det skriftligt.

624



15

Deltagande i beslut 
34 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett 

beslut, ska anmäla det till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som 
inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen 
fattar det med acklamation. 

Reservation 
35 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera 

reservationen kan ledamoten göra det skriftligt eller muntligt. En skriftlig 
motivering lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts 
för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar 
justering.

Justering av protokoll
36 § Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

Kommunstyrelsen, utskotten och förhandlingsdelegationen kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas 
skriftligt innan den justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
37 § Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Delgivning
38 § Delgivning med kommunstyrelsen, utskotten eller förhandlingsdelegationen 

sker med ordföranden, kommunchefen och/eller annan anställd som 
styrelsen, utskotten eller förhandlingsdelegationen bestämmer.

Undertecknande av handlingar
39 § Avtal som beslutas av kommunstyrelsen eller utskotten ska undertecknas av 

ordföranden och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer enligt 
sitt firmateckningsbeslut. Vid ordförandens frånvaro inträder vice 
ordföranden, om vice ordföranden inte kan inträder den ledamot som 
styrelsen utser.

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.
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Tjänstemans skyldighet att vara närvarande vid sammanträden

40 § Vid kommunstyrelsens och dess utskotts samt förhandlingsdelegationens 
sammanträden ska tjänsteman vara närvarande utifrån ordförandes 
avgörande.

Kommunstyrelsens utskott
41 § Inom kommunstyrelsen ska det för beredning och verkställighet finnas ett 

arbetsutskott med fem ledamöter och fyra ersättare. Det finns också tre 
utskott kallade Barn och ungdom, Arbete och omsorg samt 
Samhällsbyggnad som vardera har fyra ledamöter och tre ersättare.

Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i utskotten. 

Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och 
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt 
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena 
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning.

Om en fråga berör fler än ett utskott, ska arbetsutskottet hantera ärendet. Ett 
eller flera utskott kan vara remissinstanser till kommunstyrelsen vid behov, 
men utskotten kan inte vara remissinstanser åt varandra.

Utskotten har följande övergripande ansvarsområden:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Förvaltningsfrågor kring ledning och styrning, ekonomi, personal och
administration

- Kommunala fastigheter
- Upphandling
- Näringsliv och sysselsättning
- Kultur- och fritidsverksamheten (med undantag från kulturskola)

- Krisberedskap

Utskottet arbete och omsorg

- Individ- och familjeomsorg för personer över 21 år
- Vård och omsorg inklusive stöd och service till vissa funktionshindrade
- Kommunal hälso- och sjukvård
- Flyktingmottagning
- Bostadsanpassning
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Utskottet barn och ungdom

- Individ- och familjeomsorg för personer till och med 20 år.
- Förskola, skolbarnomsorg och övrig barnomsorg
- Det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna
- Kulturskola
- Skolskjuts

Utskottet samhällsbyggnad

- Planfrågor
- Naturvård och markanvändning
- Livsmedel och dricksvatten
- Bygg, miljö och hälsoskydd
- Alkohol, tobak, receptfria läkemedel, automatspel och lotterier

Ordföranden i utskotten 
42 § Kommunstyrelsen väljer en ordförande och en vice ordförande bland 

utskottens ledamöter för den tid styrelsen beslutar.

Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad 
att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i 
utskotten att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Utskottens ordförande ska planera sin tid genom att förlägga sammanträden 
och övriga sammankomster på ett sådant sätt att det ryms inom ramen för 
den fastställda sysselsättningsgraden om 40 procent.

Ersättarnas tjänstgöring i utskott
43 § Ersättare ska närvara vid arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot 

är förhindrad att tjänstgöra. I övriga utskott har ersättarna närvarorätt.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring enligt den turordning som 
kommunstyrelsen bestämt.

Utskottens sammanträden
44 § Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller 
när minst två ledamöter begär det. Utskotten får handlägga ärenden bara när 
mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
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Kallelse till utskottssammanträde
45 § För kallelse till utskottens sammanträden gäller motsvarande regler som 

anges i reglementets 26 § avseende kallelse till kommunstyrelsen.

Förhandlingsdelegation
46 § Inom kommunstyrelsen ska det för vissa frågor som rör förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare utses en förhandlingsdelegation med tre 
ledamöter. Kommunstyrelsen utser ledamöterna.

47 § Kommunstyrelsen väljer en ordförande bland delegationens ledamöter för 
den tid styrelsen beslutar.

Referensorgan
48 § Som referensorgan till kommunstyrelsen ska det finnas

- Pensionärsråd
- Råd för funktionshinderfrågor

Närmare regler för råden finns i respektive råds reglementen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 131
Dnr 2019/850     

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria 
läkemedel 2020 

Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
2020,

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020, samt

att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1070 kr.

Sammanfattning av ärendet
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan 
har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive område där vi 
inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller tillsynsärenden. 

Beslutsmotivering 
Avgiften är beräknade med budgeterade kostnader för tillsynen under år 
2019 som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för 
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på 
samma timavgift.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 

liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel 
– 2020

Beslutet skickas till
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-30 KS 2019/850

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria 
läkemedel - 2020

Förslag till beslut
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
2020

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020

att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1070 kr

Sammanfattning av ärendet
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs 
med syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. 
Taxan har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive 
område där vi inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller 
tillsynsärenden. 

Beslutsmotivering 
Avgiften är beräknade med budgeterade kostnader för tillsynen under år 
2019 som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för 
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på 
samma timavgift.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps 
kommun.
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 

liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria 
läkemedel – 2020

Beslutet skickas till 
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten

I tjänsten 

Henrik Jokijärvi 
Chef
Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Inledning
Syfte
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen med 
tillståndshandläggning, registrering, anmälningar och tillsyn inom rubricerade 
områden för Tierps kommun. Taxan har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar 
för respektive område där vi inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller 
tillsynsärenden. Avgiften är beräknade utifrån budgeterade kostnader för tillstånd 
och tillsyn.    

Omfattning
Taxan omfattar prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel. 

Avgiftsbestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för prövning och 
tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel 
av vissa receptfria läkemedel. 

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver verksamhet som kräver tillstånd och/eller 
anmälan enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, samt lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel.

3 § Nyansökan om stadigvarande tillstånd till allmänheten 8 560 kr

4 § Nyansökan om stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 6 420 kr

5 § Nyansökan (vid avslag av stadigvarande tillstånd om sökanden  2 675 kr
inte klarar kunskapsprovet, inom 3 månader efter avslagsbeslut)

6 § Fast ändring av stadigvarande serveringstillstånd, 4 280 kr
t ex serveringsyta (även gemensam), serveringstider eller catering

7 § Tillfällig ändring av stadigvarande serveringstillstånd 2 140 kr

8 § Tillfälligt eller stadigvarande serveringstillstånd 3 210 kr
vid pausservering

9 § Ändring av bolagsman eller ombildande av bolag 3 210 kr

10 § Tillfälligt tillstånd till allmänheten 3 745 kr

11 § För varje ytterligare dag tillkommer    215 kr

12 § Tillfälligt tillstånd till allmänheten då restauratör med 2 140 kr
stadigvarande serveringstillstånd förestår serveringen
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13 § För varje ytterligare dag tillkommer    215 kr

14 § Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap    910 kr

15 § För varje ytterligare dag tillkommer        215 kr

16 § Avgift för handläggning av en ansökan får tas ut i förväg. Avgiften tas ut även 
om ansökan avslås.

Avgifter för tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd

17 § Fast årlig tillsynsavgift, stadigvarande tillstånd 3 210 kr
till allmänheten

18 § Fast årlig tillsynsavgift, 1 070 kr
stadigvarande tillstånd till slutet sällskap eller vid pausservering

19 § Anmälan om lokal för verksamhet med stadigvarande serveringstillstånd för 
catering:

Ny lokal       430 kr

Redan godkänd lokal    265 kr 

20 § Rörlig årlig tillsynsavgift baserad på årsomsättning i kronor för 
alkoholdrycker, endast stadigvarande med vinstintresse

0 – 75 000 1 390 kr

75 001 – 150 000 2 675 kr

150 001 – 225 000 3 745 kr

225 001 – 300 000 4 815 kr

300 001 - 500 000 5 885 kr

500 001 – 750 000 6 955 kr

750 001 – 1 000 000 9 630 kr

1 000 001 – 2 000 000 12 305 kr

2 000 001 – 3 000 000 14 445 kr

3 000 001 – 4 000 000 16 585 kr

4 000 001 – 5 000 000 19 260 kr 

5 000 001 – 6 000 000 21 400 kr

Mer än 6 000 000 23 540 kr

21 § Vid utebliven restaurangrapportering hamnar företaget automatiskt i den 
högsta avgiftsgruppen.
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22 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och 
med det kalenderår som serveringstillståndet har beviljats. Om verksamheten startar 
efter den sista november tas avgiften ut fr.o.m. det kalenderår som följer efter det att 
serveringstillståndet har beviljats. Det första verksamhetsåret hamnar företaget 
automatiskt i den lägsta riskklassen eftersom noggrann granskning har gjorts av 
företaget och dess verksamhet i samband med handläggning av ansökan om 
serveringstillstånd. 

23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, 
tillsynsbehovet och övriga omständigheter får kommunen i det enskilda fallet sätta 
ned eller efterskänka tillsynsavgiften.

Övriga avgifter

24 § Avgift för genomförande av kunskapsprov per provtillfälle för:

Stadigvarande  1600 kr

Tillfälligt till allmänheten  1070 kr

Tillfälligt till slutet sällskap    805 kr 

25 § Förseningsavgift för att inte ha lämnat in 2 140 kr
restaurangrapport i tid

Avgifter tobak, folköl, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter

26 § Handläggning av ansökan om stadigvarande försäljning av 6420 kr
tobak

27 § Handläggning av anmälan av försäljning av folköl 1070 kr

28 § Handläggning av anmälan av elektroniska cigaretter 1070 kr

29 § Fast årlig tillsynsavgift för detaljhandel och partihandel tobak 4280 kr

30 § Fast årlig tillsynsavgift detaljhandel tobak vid restauranger 1600 kr 
som har serveringstillstånd

31 § Fast årlig tillsynsavgift folköl 1070 kr

32 § Fast årlig tillsynsavgift elektroniska cigaretter 1070 kr

33 § Fast årlig tillsynsavgift receptfria läkemedel 1070 kr

34 § Timavgift vid uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning 
av befogade klagomål samt handläggning av tillstånd eller tillsyn för övriga ärenden 
debiteras 1070 kr per påbörjad tillsynstimme
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35 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och 
med det kalenderår som anmälan har gjorts. Om verksamheten startar efter den sista 
november tas avgiften ut fr.o.m. det kalenderår som följer efter det att anmälan har 
gjorts.

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder
Alkohollagen 8 kap 10 §, lag om tobak och liknande produkter 8 kap 1-3 §§, lag om 
handel av vissa receptfria läkemedel 23 §.

Timavgiften är beräknad på kostnader för personal, kompetensutveckling, 
nämndens myndighetsutövning, material och utrustning, försäkringar, fordon, 
lokalkostnader, investeringskostnader och administrationskostnader. Fasta 
kostnaden är beräknad på uppskattad tid för handläggning multiplicerat med 
timavgift.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 132
Dnr 2019/851     

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2020 

Beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2020,

att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020, samt

att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1070 kr.

Sammanfattning av ärendet
Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och 
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn 
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Vissa formuleringar har 
även anpassats för att möta ny kontrollförordning från EU och även omfattar 
taxan nu import- och exportkontroll.

Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och 
handläggningen för år 2020 som beräkningsgrund. Enligt aktuell lagstiftning 
ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och taxefinansieringsgraden 
sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn av timavgiften samt 
översyn av innehållet i taxan.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden för Tierps kommun.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten

Beslutet skickas till
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-30 KS 2019/851

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2020

Förslag till beslut
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten och

att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020 och

att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1070 kr.

Sammanfattning av ärendet
Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och 
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn 
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Vissa formuleringar har 
även anpassats för att möta ny kontrollförordning från EU och även 
omfattar taxan nu import- och exportkontroll.

Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och 
handläggningen för år 2020 som beräkningsgrund. Enligt aktuell 
lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och 
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn 
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden för Tierps kommun.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten

Beslutet skickas till 
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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I tjänsten 

Henrik Jokijärvi
Chef
Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

och dricksvatten 2020

Gäller för: Miljö- och hälsoskyddsenheten
Gäller  fr o m: 2020-01-01
Gäller t o m: 2020-12-31
Fastställd av: Fullmäktige § xyx/2019
Fastställd: 2019-12-17
Diarienummer: KS 851/2019

Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Henrik Jokijärvi, Chef, Miljö- och 

hälsoskyddsenheten
Handläggare: Henrik Jokijärvi, Chef, Miljö- och 

hälsoskyddsenheten
Dokumenthistorik
Tidigare beslut: Kommunfullmäktige § 117/2018
Upphäver: Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
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Inledning
Syfte
1 §  Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för offentlig kontroll 
enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen 
(2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt de 
författningar inklusive förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna 
lagstiftning.

Omfattning
2 §  Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. registrering av anläggning
2. årlig offentlig kontroll
3. uppföljande kontroll som inte var planerad
4. utredning av klagomål
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
6. importkontroll
7. offentlig kontroll i övrigt

3 §  Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
2. avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att 

beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.

4 §  Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja den fastställda timtaxan (timavgiften) med en procentsats som 
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex  räknat 
fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är 
oktober månad 2018. 

5 §  Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 
§ tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om 
avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av Jävsnämnden respektive 
Kommunstyrelsen.
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Avgiftsbestämmelser 
Timavgift

6 §  Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1070 kronor per timme 
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 
anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan.

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden 
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar 
och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för registrering 
7 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva 
livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för 
dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift 
8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Jävsnämnden respektive 
Kommunstyrelsen tilldelar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en 
riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till 
typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt 
en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av 
verksamheten. Därutöver beräknas ett kontrolltidstillägg knutet till kraven på 
information och spårbarhet. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning 
beträffande riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av 
kontrollavgifter. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden 
multipliceras med timtaxan.

Schematisk bild över Livsmedelsverkets modell för riskklassificering
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1. Typ av verksamhet och 
     livsmedel
2. Produktionens storlek
3. Konsumentgrupper

Utformar märkning Tidigare erfarenheter från tidigare kontroller

Inform-
ations-
modul

Erfar-
enhets-
modul

( )Riskmodulens tid
Kontrolltids-

tillägg Tidsfaktor+ X = Kontrolltid

Kommunal timtaxa

Kontrollavgift

Faktorer kopplade
till information

Erfarenheter från
offentlig kontroll

Erfarenhets-
klass

Risk-
modul

Riskklass

Riskfaktorer
För verksamheten

 9 § Om en tillämpning av 8 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av 
nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska tas ut i förskott. Av 9 § 
förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga 
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 
verksamheten vid anläggningen upphört. 

11 § Årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är 
föremål för kontroll och äger eller innehar anläggningen vid årets början. Avgiften 
ska även betalas av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av 
snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
12 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går 
utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid 
enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av 
prover.

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till 
att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.
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Höjning eller nedsättning av avgift
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Jävsnämnden respektive 
Kommunstyrelsen i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.

Avgift exportkontroll
14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 § betala 
avgift till Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen för sådan särskild offentlig 
kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av 
införselbestämmelser i tredje land.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet.

Avgift importkontroll
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 §, 
betala avgift till Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen för sådan särskild 
importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av 
livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som 
förordningen kompletterar.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, och 
nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover

Avgiftens erläggande
14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tierps kommun. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor
15 § Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen får förordna att dess beslut ska 
gälla omedelbart även om det överklagas.

16 § Jävsnämndens respektive Kommunstyrelsens beslut om avgift får överklagas 
hos länsstyrelsen.

Lagstöd för avgifter och beräkningsgrunder
Livsmedelslagen 28 §. Timavgiften är beräknad på kostnader för personal, 
kompetensutveckling, nämndens myndighetsutövning, material och utrustning, 
försäkringar, fordon, lokalkostnader, investeringskostnader, provtagnings- och 
administrationskostnader. Fasta kostnaden är beräknad på tid som beräknas med 
riskbedömning. Tiden för handläggning multipliceras med timavgift.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 133
Dnr 2019/852     

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2020 

Beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2020, 

att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020, samt

att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1070 kr.

Sammanfattning av ärendet
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Ändringar har skrivits 
in för hantering av anmälningsärenden för kompost och viss latrinhantering. 
Detta för att komplicerade ärenden ska avgifter utöver grundavgift kunna tas 
ut. Timavgiften har indexjusterats.

Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2019 
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av 
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket 
underlättar vid debitering. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra tillstånds- och tillsynsdelen av 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Taxa för offentlig kontroll av miljöbalkens område samt 

strålskyddslagen

Beslutet skickas till
 Chef Miljö- och hälsoskydd
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-30 KS 2019/852

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2020

Förslag till beslut
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2020 och

att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020 och

att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1070 kr.

Sammanfattning av ärendet
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs 
med syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Ändringar har 
skrivits in för hantering av anmälningsärenden för kompost och viss 
latrinhantering. Detta för att komplicerade ärenden ska avgifter utöver 
grundavgift kunna tas ut. Timavgiften har indexjusterats.

Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2019 
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av 
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket 
underlättar vid debitering. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra tillstånds- och tillsynsdelen av 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Taxa för offentlig kontroll av miljöbalkens område samt 

strålskyddslagen

Beslutet skickas till 
 Chef Miljö- och hälsoskydd
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I tjänsten 

Henrik Jokijärvi
Chef
Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Inledning

Bakgrund
Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som har att visa att verksamheten 
inte medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Verksamhetsutövaren ska 
ha en fungerande egenkontroll och bekosta erforderliga utredningar och 
undersökningar. 

Syfte
Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för ekonomiska 
ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Principen ingår i Rio-
dokumentet (Polluter Pays Principle) och i EU:s Rom-fördrag. Riksdagen har med 
detta som grund haft som utgångspunkt att myndigheternas verksamhet enligt 
miljöbalken som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad.

Omfattning
Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller 
med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. 
vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, 
hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av 
jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och 
producentansvar. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 
kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § 
miljöbalken för rättegångskostnader.

Avgift enligt denna taxa ska betalas för:

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 
dispens eller undantag
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 
åtgärd
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller 
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas
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Avgiftsbestämmelser 
Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) och 16a § i strålskyddsförordningen 
(1988:293) får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en 
taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

Taxan baserar sig på SKL’s taxor och består av en huvuddel samt två bilagor. 
Huvuddelen visar vilka paragrafer som styr rätten att ta ut avgifter och på vilket sätt 
samt de undantag som finns för att sätta ner en avgift eller inte ta ut avgift alls. Den 
reglerar även en fast timavgift som är baserad på kostnaden per 
handläggningstimme. Taxebilaga 1 hanterar vilka avgifter som tas ut för prövning 
av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. Taxebilaga 2 hanterar 
årsavgifter på de miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsobjekt som har 
återkommande årlig tillsyn.

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder
Miljöbalken i 27 kap. 1 § första stycket med beräkningsgrunder baserade på SKL’s 
förslag till taxor.
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Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s 
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, 
skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt 
avfall och producentansvar. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § 
miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader.

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller 
undantag
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av Kommunstyrelsen 
respektive Jävsnämnden. 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller 
ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Avgiftsuttag sker

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift),
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats 

(årlig tillsynsavgift),
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift)
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timtaxa
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1070 kronor per hel timme handläggningstid.

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning 
av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan 
avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 
mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
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8 § Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna 
fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2013. 

Avgifter för prövning 
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast 
avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i 
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. Då fast avgift 
tillämpas kan den tas ut innan handläggningen påbörjas.

10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. 
Kan anordningen då inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift 
ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.

11 § Avgift för prövning ska betalas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats 
innan handläggningen har påbörjats.

12 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås.

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är 
sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 
§§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. 
Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, 
dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken. 

14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller 
åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgifter med anledning av anmälan
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift 
genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan 
eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas 
för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp 
som anges för övriga verksamheter.

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Då 
fast avgift tillämpas kan den tas ut innan handläggningen påbörjas.

16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med 
beteckningen C i miljöprövningsförordning (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig 
att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som 
återkallats innan handläggningen har påbörjats.
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17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma 
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgift för tillsyn i övrigt
18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som 
anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som 
Kommunstyrelsen respektive Jävsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden 
bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en 
avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad 
tillsynstid multipliceras med timtaxan.

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, 
eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår 
inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.

19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den 
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med 
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, 
inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i 
den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.

20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som 
föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 
taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 
procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 

21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och 
med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller 
anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För 
tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av 
anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår som verksamheten bedrivs. 

22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska 
tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller 
kostnader. 

Nedsättning av avgift
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa 
sättas ned eller efterskänkas.
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Betalning av avgift
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tierps kommun. Betalning ska ske inom tid 
som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m.m.
25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 
utsökningsbalken.

26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får bestämma att dess beslut om avgift ska gälla 
omedelbart även om det överklagas.

27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 
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Taxebilaga 1 - Avgifter för prövning av ansökan, 
handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. 
MILJÖBALKEN

AVGIFT
Timmar (h)

Tillsyn i övrigt
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timavgift i de fall 

tillsynen inte ingår i 
den årliga 
tillsynsavgiften 
enligt taxebilaga 2

SKYDD AV OMRÅDEN ENLIGT 7 KAP. MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 8
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras 
utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde

timavgift

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och 
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde

timavgift

Anmälan 
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och 
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för 
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

timavgift

Tillsyn
Tillsyn som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, 
vilthägn eller allemansrätten

timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP. MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd avseende:

1. Vattentoalett till sluten tank 4
2. Vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 8
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 

(BDT inom detaljplan eller vattenskyddsområde)
4

4. Ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4
5. Tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter 10
6. Tillståndspliktig avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter timavgift
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7. Förnyelse av tillstånd enligt ovanstående punkterna 1-6, då tiden för att ta 
tillståndet i anspråk har löpt ut.

timavgift

8. Ändring av tillstånd enligt ovanstående punkterna 1-6, för byte av produkt 
för rening då tillstånd erhållits max 5 år tillbaka i tiden och miljö- och 
hälsoskyddsförhållandena är de samma. 

timavgift

9. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på 
samma fastighet och vid samma tillfälle

timavgift

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit 
avseende:

1. Berg- eller ytjordvärmepump 3
2. Övriga anläggningar 3

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordning (2013:251) Belopp som 
motsvarar den årliga 
tillsynsavgiften som 
utgår för verksamhet 
enligt taxebilaga 2 

4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordning 
(2013:251)

timavgift

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende:

1. Berg- eller ytjordvärmepump 2
2. Övriga anläggningar 2

Tillsyn
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 
2

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet och/eller tillsyn enligt miljöbalken i övrigt timavgift

HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin Timavgift
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur Timavgift
3. Orm som inte anges i 4 Timavgift
4. Giftorm Timavgift

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för 
människors hälsa

Timavgift
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Anmälan
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

2

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd om att driva eller arrangera

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 
som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, 
akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller 
stickande verktyg

3

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av 
många människor

timavgift

3. Skol- och fritidsverksamhet timavgift
Handläggning av anmälan enligt strålskyddslagen timavgift

Tillsyn
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 
2

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd timavgift
Tillsyn i övrigt enligt strålskyddslagen timavgift

Provtagning
Provtagning av badvatten enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna 
råd om badvatten NFS 2008:8 vid anläggning eller strandbad samt 
Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad, SOSFS 2004:7. 
Analyskostnader samt transporter eller fraktkostnader tillkommer.

1. Strandbad timavgift
2. Övriga badanläggningar timavgift

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en 
verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är 
lämpliga och tillräckliga

timavgift

Anmälan
Handläggning enligt 10 kap. 11- 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse 
från verksamhetsutövare

timavgift

Handläggning enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m. timavgift

Tillsyn
Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar 
samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

timavgift

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN

Tillsyn
Tillsyn av vattenverksamhet timavgift
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JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. 
MILJÖBALKEN

Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken timavgift

Tillsyn
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 
10 § miljöbalken

timavgift

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om 
spridning av kemiska bekämpningsmedel

4

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 
1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel

2

Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 
vätskor

timavgift

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen (1985:997) om 
anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

timavgift

Information
Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846) om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC, 
HCFC, halon, HFC

4

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 
vätskor, om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på 
information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses installeras inomhus):

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i 
mark

6

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner 
ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja

6

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med 
tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3

6

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde 8

Tillsyn
Tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka ska 
lämna rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

timavgift

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter timavgift
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AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. 
MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om dispens avseende avfallshantering enligt kommunens 
föreskrifter i Renhållningsordningen

1. Förlängt intervall för tömning av slam (31 §) 1
2. Eget omhändertagande av slam eller latrin (29 §) och befrielse från 
skyldighet att lämna slam eller latrin (35 §)

- Grundavgift 1 h
- Timtaxa max 1 h 

därutöver
3. Befrielse från skyldighet att lämna kärl- och säckavfall (34 §) - Grundavgift 2 h

- Timtaxa max 2 h 
därutöver

Förnyelse av dispens enligt ovanstående punkter 1, 2 eller 3 vid oförändrade 
förhållanden

0,5

Prövning av ansökan om tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på 
fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken

timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende avfallshantering enligt kommunens 
föreskrifter i Renhållningsordningen

1a. Kompostering av matavfall via anmälan med pappersblankett (27 §) 1
1b. Kompostering av matavfall vid anmälan via e-blankett via www.tierp.se 
(27 §) Lägre tid beror på mindre administration vid hantering.

0,5

2. Spridande av källsorterad urin (28 §) 0,5

3. Spridande av källsorterad urin (28 §) vid samtidig prövning av eget 
omhändertagande av slam och latrin (29 §)

Ingen avgift utöver 
den för prövning 

4. Ärende 1a, 1b, 2 och 3 är grundavgift. Vid ärenden som överstiger detta i 
handläggningstid kan timtaxa tas ut utöver grundavgift.

timavgift

Handläggning av anmälan i övriga fall om att på fastigheten återvinna eller 
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen 
(2011:927)

timavgift

Tillsyn
Tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36 § 
avfallsförordningen (2011:927)

timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar timavgift
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Taxebilaga 2 - Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet
Följande förkortningar används i tabellen: KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor,
PN= Prövningsnivå T= Timavgift

Med tidsfaktor (TF) avses den tillsynstid i timmar som kommunen tilldelat 
respektive verksamhet. Prövningsnivån (PN) anger var tillstånd ska sökas eller 
anmälan göras:

A: tillstånd ska sökas hos miljödomstol

B: tillstånd ska sökas hos länsstyrelse

C: anmälan ska göras till kommunal nämnd

U: verksamheten är varken tillstånds- eller anmälningspliktig men bedöms kräva 
återkommande tillsyn

KK TF PN Beskrivning
 JORDBRUK
 Djurhållning m.m.
1.10 15 B Anläggning för djurhållning med

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30 
kilogram och avsedda för produktion (som slaktsvin räknas 
även obetäckta gyltor),
3. mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även 
betäckta gyltor), eller
4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att 
platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter 
definierade som i 1.20.

1.11 15 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, 
hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock ej 
inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses 
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en 
månad räknas till moderdjuret),
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar.

1.20-1 8 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 200 
djurenheter men högst 400 djurenheter, dock ej inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses 
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en 
månad räknas till moderdjuret),
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder 
(betäckta gyltor räknas som suggor),
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som 
slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
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KK TF PN Beskrivning
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kyckling-
mödrar räknas som värphöns),
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar 
och ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För 
andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som 
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram 
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid 
beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve 
eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1.   renskötsel, eller
2.   om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11.

1.20-2 6 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 
djurenheter men högst 200 djurenheter, dock ej inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses 
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en 
månad räknas till moderdjuret), 3. tre övriga nöt, sex månader 
eller äldre,
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder 
(betäckta gyltor räknas som suggor),
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som 
slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kyckling-
mödrar räknas som värphöns),
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar 
och ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För 
andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som 
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram 
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid 
beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve 
eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
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KK TF PN Beskrivning
1.   renskötsel, eller
2.   om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11.

1.2001 2 U Djurhållning 30-100 djurenheter
 Odling
1.30 8 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av 

foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
1.3001 6 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 

5000 kvadratmeter
1.3002 4 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 

2000 men högst 5000 kvadratmeter
1.3003 2 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är högst 2000 

kvadratmeter
1.3004 6 U Anläggning för torkning av gödsel
 FISKODLING M.M.
5.10 15 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder 

förbrukas per kalenderår.
5.20 6 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder 

förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 5.10.

5.2001 2 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder 
förbrukas per kalenderår.

 UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV 
TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, 
NATURGRUS M.M

 Berg, naturgrus, torv, och andra jordarter
10.10 12 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 

hektar, om verksamheten inte
 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 

(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
 2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad.

10.1001 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 
material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut 
om att täkten är avslutad.

10.11 15 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 
hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och 
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 
avslutad.

10.20 12 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, 
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad.

10.30 10 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton 
naturgrus (totalt uttagen mängd).
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KK TF PN Beskrivning
10.3001 6 U Täkt för markinnehavarens husbehov av  högst 10 000 ton 

naturgrus (totalt uttagen mängd).
10.40 6 C Täkt för markinnehavarens husbehov av

1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) 
om vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11.

10.4001 2 U Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde högst  5 hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).

10.50 8 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 
eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod.

10.5001 4 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 
eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under högst trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod.

10.60 8 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton 
torv per kalenderår.

10.6001 4 U Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv 
per kalenderår.

 Råpetroleum, naturgas och kol
11.10 30 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de områden som anges 

i 4 kap. 5 § miljöbalken.
11.20 15 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de 

som avses i 11.10.
11.30 10 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
 Malm och mineral
13.10 140 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral 

eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 10.10 - 
10.40.

13.20 70 A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.30.

13.30 50 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för 
provändamål.
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KK TF PN Beskrivning
13.40 140 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, 

mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 13.50.

13.50 55 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av 
malm, mineral eller kol än rostning och sintring.

13.60 25 B Anläggning för utvinning och produktion av asbest.
 Annan utvinningsindustri
13.70 6 C Djupborrning, som inte omfattas av 11.10 eller 11.20.
 LIVSMEDEL OCH FODER M.M.
 Animaliska råvaror
15.10-1 75 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 000 ton 

slaktvikt per kalenderår.
15.10-2 35 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 men högst 

50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
15.20 20 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton 

slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.10.

15.30 8 C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt 
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.10 eller 15.20.

15.3001 4 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.10 eller 15.20.

15.40 80 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk) för en 
produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om 
verksamheten innebär annat än endast frysning.

15.41 80 B Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av 
animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 15.40 eller 15.80.

15.50-1 40 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en 
produktion av mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton 
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80.

15.50-2 30 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en 
produktion av mer än 400 ton men högst 10 000 ton produkter 
per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig 
enligt 15.80.

15.5001 12 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en 
produktion av högst 400 ton produkter per kalenderår, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80.

15.50-3 35 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och 
skaldjur) för en produktion av mer än 10 000 ton men högst 
18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80.
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15.50-4 25 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och 
skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 10 
000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80.

15.5002 8 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och 
skaldjur) för en produktion av högst 400 ton produkter per 
kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 
15.80.

15.60-1 75 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 5 000 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80.

15.60-2 35 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på minst 500 ton men 
högst 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80.

15.6001 2 U Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på högst 500 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.60-3 75 B
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 000 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80.
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15.60-4 35 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 

skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 2 000 ton men 
högst 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80.

15.70 6 C Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte håll-
barhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 15.60 eller 15.80.

15.7001 2 U Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på högst 10 ton fisk eller 
skaldjur per kalenderår. 

15.80-1 10 C Rökeri för en produktion av mer än 500 ton men högst 18 500 
ton rökta produkter per kalenderår.

15.80-2 6 C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton 
rökta produkter per kalenderår.

15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per 
kalenderår.

 Vegetabiliska råvaror
15.90-1 65 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer 
än 150 000 ton produkter per kalenderår.

15.90-2 60 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer 
än 100 000 men högst 150 000 ton produkter per kalenderår.

15.9001 55 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer 
än 50 000 ton men högst 100 000 ton produkter per kalenderår.

15.9002 50 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 
50 000 ton produkter per kalenderår.

15.100-1 12 C Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan 
jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15.90.

15.10001 6 U Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50 ton annan 
jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15.90.
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15.110-1 60 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 

rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på  mer än 
75 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                                              

15.110-2 55 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
25 000 men högst 75 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                                              

15.110-3 60 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                          

15.110-4 55 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
10 000 men högst 25 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                                                 

15.120 25 C Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
2 000 ton råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.110.

15.12001 8 U Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 
2 000 ton råvara per kalenderår.
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15.130 10 C Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, 

rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.13001 2 U Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 
2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.140-1 25 C Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en 
produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.

15.140-2 10 C Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.90.

15.14001 2 U Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en 
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.

15.14002 4 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål 
med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.

15.150-1 60 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker för en produktion av mer än 75 000 ton per kalenderår, 
om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10

15.150-2 55 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker för en produktion av mer än 25 000 men högst 75 000 
ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.150-3 60 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker för en produktion av mer än 25 000 ton per kalenderår, 
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.

15.150-4 55 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker för en produktion av mer än 10 000 men högst 25 000 
ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.160 20 C Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 
eller 15.150.

 Mjölk, oljor, fetter m.m.
15.170 40 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en 

invägning av mer än 200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde.

15.180-1 25 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med 
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning 
av mer än 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.170.
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15.180-2 20 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med 

undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning 
av mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170.

15.180-3 10 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med 
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning 
av mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170.

15.18001 2 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med 
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning 
av högst 500 ton per kalenderår.

15.190-1 70 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av mer än 100 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.40, 15.90 eller 15.170.

15.190-2 55 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av mer än 50 000 ton men högst 
100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170.

15.190-3 35 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton men högst 
50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170.

15.200 10 C Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90, 
15.170 eller 15.190.

15.20001 2 U Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår.

15.210-1 55 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer 
än 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170 

15.210-2 45 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer 
än 25 000 men högst 50 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170 

15.210-3 35 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer 
än 15 000 ton per kalenderår men högst 25 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.90 eller 15.170 

15.220 6 C Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer 
än 10 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.90, 15.170, eller 15.210.

15.22001 2 U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 
10 ton per kalenderår.
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 Drycker m.m.
15.230 75 B Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 

drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 
5 000 ton ren etanol per kalenderår.

15.240-1 25 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 
500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230.

15.240-2 15 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 
100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230.

15.240-3 10 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 
10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230.

15.24001 2 U Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 
ton ren etanol per kalenderår.

15.24002 10 U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade 
alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller 
tappning av vin, cider eller andra fruktviner.

15.250-1 40 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
50 000 ton malt per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10 

15.250-2 35 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
2 500 men högst 50 000 ton malt per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10 

15.250-3 30 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 2 
500 ton malt per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10 

15.250-4 35 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
20 000 m³ läskedryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10 

15.250-5 30 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
5 000 men högst 20 000 m³ läskedryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.
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15.250-6 25 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 

1 000 men högst 5 000 m³ läskedryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                              

15.25001 8 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 
1 000 m³ läskedryck per kalenderår. 
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.                                                                                                              

15.250-7 40 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
20 000 m³ maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                        

15.250-8 35 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
5 000 men högst 20 000 m³ maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                           

15.250-9 30 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
1 000 men högst 5 000 m³ maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                           

15.25002 10 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 
1 000 m³ maltdryck per kalenderår.
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.                                                                                                           

15.260 20 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller 
mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.

15.26001 8 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 
1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten 
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

 Annan livsmedelstillverkning
15.270 75 B Anläggning för tillverkning av

1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller 
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym 
om minst tio kubikmeter.
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15.27001 8 U Anläggning för tillverkning av

1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller 
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym 
om högst tio kubikmeter.

15.280-1 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton choklad eller 
konfektyr per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.

15.280-2 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 000 men högst 20 000 
ton choklad eller konfektyr per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.

15.280-3 10 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 men högst 5 000 ton 
choklad eller konfektyr per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.

15.28001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller 
konfektyr per kalenderår.

15.280-4 10 C Anläggning för tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter 
per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.

15.28002 2 U Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukter 
per kalenderår.

15.280-5 25 C Anläggning för rostning av mer än 3 000 ton kaffe per 
kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.

15.280-6 10 C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 
ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.

15.28003 2 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.
15.290-1 80 B Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton 

slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10 - 15.280, och
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.290-2 55 B Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra 
livsmedel per kalenderår, om verksamheten
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10 - 15.280, och
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.300-1 40 C Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton 
slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
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15.300-2 20 C Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra 

livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.30001 6 U Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel, 
om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10

15.300-3 20 C Anläggning för framställning av mer än 1 000 men högst 
15 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.30002 6 U Anläggning för framställning av högst 1 000 ton livsmedel, om 
verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.310 6 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av 
animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon 
tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 15.10-
15.300.

 Foder
15.320-1 80 B Anläggning för framställning av produkter som kan användas 

som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter 
som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om produktionen baseras på mer än 10 000 ton 
råvara per kalenderår.

15.320-2 35 B Anläggning för framställning av produkter som kan användas 
som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter 
som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om produktionen baseras på mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton råvara per kalenderår.

15.32001 8 U Anläggning för framställning av produkter som kan användas 
som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter 
som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om produktionen baseras på högst 2 500 ton per 
kalenderår.
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15.330 35 B Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 

till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion av
1. mer än 100 000 ton spannmålsfoder per kalenderår, eller
2. mer än 15 000 ton annat foder per kalenderår.
Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer än 50 
viktprocent spannmål. Foder som framställs och används inom 
den egna djurhållningen skall inte räknas in vid tillämpningen 
av första stycket.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter,
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.320, 90.240, 
90.250 eller 90.260.

15.340-1 25 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
mer än 50 000 men högst 100 000 ton spannmålsfoder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260.

15.340-2 10 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
mer än 5 000 men högst 50 000 ton spannmålsfoder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260.

15.34001 2 U Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
högst 5 000 ton spannmålsfoder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.

15.340-3 25 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
mer än 5 000 men högst 15 000 ton annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260.

15.340-4 10 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
mer än 500 men högst 5 000 ton annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260.
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15.34002 2 U Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 

till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
högst 500 ton annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 

 TEXTILVAROR
17.10-1 100 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 20 000 

ton fibrer eller textilier per kalenderår.                                                                                                                                                                                                                           
17.10-2 90 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500 

men högst 20 000 ton fibrer eller textilier per kalenderår.                                                                                                                                                                                     
17.20-1 50 B Anläggning för annan beredning än förbehandling eller 

färgning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten består av en beredningsprocess som inte medför 
utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton 
flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår.

17.20-2 45 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 1000 
men högst 2500 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för 
annan beredning av mer än 1000 men högst 2500 ton 
textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller
2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av 
avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga 
organiska föreningar (VOC) per kalenderår.

17.20-3 35 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 
men högst 1000 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för 
annan beredning av mer än 200 men högst 1 000 ton 
textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller
2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av 
avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga 
organiska föreningar (VOC) per kalenderår.

17.30 10 C Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton 
fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av 
mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 17.10 eller 17.20.

17.3001 6 U Anläggning för förbehandling eller färgning av högst 10 ton 
fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av 
högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.

17.3002 6 U Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år.
17.3003 2 U Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år.
 PÄLS, SKINN OCH LÄDER
18.10 70 B Garveri för en produktion av mer än 3 000 ton färdigt läder 

eller färdigt pälsskinn per kalenderår.
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18.20 70 B Anläggning för

1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100 
ton råvara per kalenderår, eller
2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton 
råvara per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 18.10 eller 90.240.

18.30-1 15 C Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller 
pälsskinn för en produktion av mer än 100 ton färdigt läder 
eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240.

18.30-2 10 C Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller 
pälsskinn för en produktion av mer än 2 ton men högst 100 ton 
färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240.

18.3001 2 U Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller 
pälsskinn för en produktion av högst 2 ton färdigt läder eller 
färdigt pälsskinn.

18.3002 6 U Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som 
inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på 
mer än 1 ton hudar per kalenderår

18.3003 2 U Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som 
inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på 
högst 1 ton hudar per kalenderår

 TRÄVAROR
20.10-1 25 C Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 10 000 

kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller 
vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.

20.10-2 20 C Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 500 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter trä med 
träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller 
doppning, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
39.10 eller 39.20.

20.10-3 15 C Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 
kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller 
vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.

20.1001 6 U Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 
kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller 
vakuumimpregnering eller doppning.

20.20-1 65 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
mer än 500 000 m³ per kalenderår 

20.20-2 50 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
200 000 -  500 000 m³ per kalenderår 

20.20-3 35 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
mer än 70 000 men högst 200 000 m³ per kalenderår 
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20.30-1 25 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 

genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
20.20.

20.30-2 15 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
20.20.

20.3001 6 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.

20.40-1 20 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått 
per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning.

20.40-2 15 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 
100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning.

20.40-3 8 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning.

20.4001 2 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår.

20.40-4 20 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått 
råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning.

20.40-5 15 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 
150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning.
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20.40-6 8 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 

bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 
20 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning.

20.4001 2 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått 
råvara per kalenderår.

20.40-7 10 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, 
baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning.

20.4002 2 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, 
baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.

20.50-1 70 B Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton träfiberskivor 
per kalenderår.

20.50-2 50 B Anläggning för tillverkning av högst 20 000 ton träfiberskivor 
per kalenderår.

20.60-1 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter
1. fanér eller plywood, eller
2. mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av 
spån per kalenderår.

20.60-2 15 C Anläggning för tillverkning av högst 10 000 kubikmeter
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av 
spån per kalenderår.

20.70-1 25 B Anläggning för lagring av
1. mer än 200 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 100 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 20.90.                                                                                                                                                                                                       

20.70-2 20 B Anläggning för lagring av
1. mer än 80 000 men högst 200 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, 
eller
2. mer än 40 000 men högst 100 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 20.90.                                                                                                                                                                                                         
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20.70-3 15 B Anläggning för lagring av

1. mer än 20 000 men högst 80 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, 
eller
2. mer än 10 000 men högst 40 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 20.90.                                                                                                                                                                                                              

20.80-1 6 C Anläggning för lagring av mer än 2 000 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan 
vattenbegjutning.

20.80-2 15 C Anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter timmer 
men högst 20 000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), 
om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är 
tillståndspliktig enligt 20.70.

20.80-3 10 C Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men 
högst 10 000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om 
lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är 
tillståndspliktig enligt 20.70.

20.80-4 15 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i 
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70.

20.80-5 10 C Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter men högst 
5 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i 
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70.

20.8001 2 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) i vatten.

20.90 6 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om åtgärden behövs med anledning av storm eller 
orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten.

20.9001 2 U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om åtgärden behövs med anledning av storm eller 
orkan och omfattar
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten.

 MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
21.10-1 110 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 

andra fibrösa material. Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) 
med blekning.

21.10-2 90 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 
andra fibrösa material.  Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) 
med blekning.

21.10-3 70 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 
andra fibrösa material. Massa (sulfat/sulfit) utan blekning.
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21.10-4 75 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 

andra fibrösa material. Mer än 200 000 ton massa 
(mekanisk/kemimekanisk).

21.10-5 60 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 
andra fibrösa material. Högst 200 000 ton massa 
(mekanisk/kemimekanisk).

21.10-6 60 A Anläggning för framställning av mer än 10 000 ton 
returfibermassa per kalenderår.

21.20-1 45 B Anläggning för framställning av mer än 1000 men högst 10 
000 ton returfibermassa per kalenderår, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 21.10.                                                                                                                                                              

21.20-2 35 B Anläggning för framställning av mer än 1 men högst 1000 ton 
returfibermassa per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.10.                                                                                                                                                                         

21.2001 8 U Anläggning för framställning av högst 1 ton returfibermassa 
per kalenderår.                                                                                                                                                                         

21.30 55 A Anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp 
eller kartong per kalenderår.

21.40 25 B Anläggning för framställning av mer än 100 ton papper, papp 
eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.30.

21.50 15 C Anläggning för tillverkning av mer än 10 ton papper, papp eller 
kartong per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.

21.5001 6 U Anläggning för framställning av högst 10 ton papper, papp 
eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.

21.5002 4 U Anläggning för tillverkning av pappers- eller pappvaror med 
torr process

 FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION
22.10 25 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om 

verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.20 eller 39.30.

22.20 10 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
22.30 20 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 

50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår.

22.40-1 6 C Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 22.30.

22.4001 4 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår.

22.4002 2 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår.
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22.4003 T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 

5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår.

22.40-2 12 C Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 22.30.

22.40-3 8 C Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 22.30.

22.4004 4 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
22.30.

22.4005 2 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 
1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår.

 STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE

23.10-1 75 A Anläggning för tillverkning av koks
23.10-2 110 A Anläggning för överföring av kol eller bituminös skiffer till 

gas- eller vätskeform.
23.10-3 140 A Anläggning för grafittillverkning som inte är tillståndspliktig 

enligt 31.40.
23.1001 8 U Anläggning för framställning av kol (hårt kol)
23.20 75 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller 31.40.
23.30-1 225 A Anläggning för raffinering av mer än 500 000 ton mineralolja 

eller naturgas per kalenderår.
23.30-2 140 A Anläggning för raffinering av högst 500 000 ton mineralolja 

eller naturgas per kalenderår.
23.40 60 A Anläggning för

1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat 
kärnbränsle

23.50 60 A Anläggning för behandling eller lagring av obestrålat 
kärnbränsle.

 KEMISKA PRODUKTER
24.10-1 100 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka mer än 5 000 ton per kalenderår organiska ämnen.                                    
24.10-2 90 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka högst 5 000 ton per kalenderår organiska ämnen.
24.10-3 120 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka kloralkali med amalgammetoden.
24.10-4 100 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka kloralkali med annan metod än amalgammetoden.

690



37

KK TF PN Beskrivning
24.10-5 100 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än 
kloralkali per kalenderår.

24.20 50 B Anläggning för att genom biokemiska processer i industriell 
skala tillverka läkemedelssubstanser.

24.30 20 C Anläggning för att genom biokemiska processer yrkesmässigt 
tillverka läkemedelssubstanser i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

24.40-1 110 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka mer än 5 000 ton per kalenderår ytaktiva ämnen 
(tensider)

24.40-2 100 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka högst 5 000 ton per kalenderår ytaktiva ämnen 
(tensider)

24.40-3 100 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka bindemedel för färg och lack i form av 
basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer

24.40-4 95 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka bindemedel för färg och lack - övriga ämnen

24.40-5 90 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.

24.50 50 B Anläggning för tillverkning i industriell skala
1. genom biosyntetiska reaktioner av
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,
b) organiska syror, eller
c) bipolymerer, eller
2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.

24.60-1 130 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska 
reaktioner, av fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande 
gödselmedel.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10.

24.60-2 110 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska 
reaktioner, av sprängämnen, fotokemikalier och 
bekämpningsmedel.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10.

24.60-3 35 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska 
reaktioner, av acetylengas, lustgas och annan kemiskt 
framställd gas.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning 
till bassängbad,
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 
procent aktiv klorhalt för desinfektion i den verksamhet där 
tillverkningen sker, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10

24.70 20 C Anläggning för framställning genom destillation av mer än 
5 000 ton gas per kalenderår.

24.7001 6 U Anläggning för framställning genom destillation av högst 5 000 
ton gas per kalenderår.
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24.80 20 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt 

tillverka organiska eller oorganiska ämnen i försöks-, pilot- 
eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i 
verksamheten används eller tillverkas något ämne som, enligt 
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och 
växter, farligt, starkt frätande, frätande, cancerogent, misstänkt 
cancerogent eller allergent eller innebär möjlig risk för 
fosterskador eller annan hälsorisk.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig enligt 24.81

24.81 20 C Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt 
tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

24.90 20 C Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt 
tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- 
eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och 
växter, farligt, starkt frätande, frätande, cancerogent, misstänkt 
cancerogent eller allergent eller innebär möjlig risk för 
fosterskador eller annan hälsorisk.

24.100 15 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon annan beskrivning i denna bilaga.

24.110-1 55 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka - mer än 20 000 ton per kalenderår -
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur 
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent", 
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig 
risk för fosterskador eller annan hälsorisk, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller 
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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24.110-2 45 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

industriell skala tillverka - mer än 2 000 men högst 20 000 ton 
per kalenderår -
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur 
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent", 
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig 
risk för fosterskador eller annan hälsorisk,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller 
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.

24.110-3 35 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka  - mer än 1 000 men högst 2 000 ton 
per kalenderår -
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material,
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur 
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent", 
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig 
risk för fosterskador eller annan hälsorisk,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller 
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.
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24.110-4 35 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

industriell skala tillverka - mer än 100 men högst 1 000 ton per 
kalenderår -
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur 
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent", 
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig 
risk för fosterskador eller annan hälsorisk,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kos-
metik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller 
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.

24.110-5 30 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka – högst 100 ton per kalenderår -
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt 
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och 
växter, farligt, starkt frätande, cancerogent, misstänkt 
cancerogent eller allergent eller innebär möjlig risk för 
fosterskador eller annan hälsorisk, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kos-
metik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller 
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.

694



41

KK TF PN Beskrivning
24.120-1 25 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

industriell skala tillverka
1. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110,
2. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 24.110.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20

24.12001 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per 
kalenderår.

24.120-2 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka naturläkemedel genom extraktion ur 
biologiskt material,
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

24.120-3 12 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka mer än 1000 ton men högst 2000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 24.110.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

24.120-4 10 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka mer än 10 ton men högst 1000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 24.110.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

24.12002 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter.

24.130 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i 
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell 
skala, yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition, eller
4. andra kemiska produkter.

24.140-1 35 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
mer än 100 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

24.140-2 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
mer än 10 men högst 100 ton läkemedel (farmaceutisk 
tillverkning).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
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24.140-3 12 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 

mer än 500 kg men högst 10 ton läkemedel (farmaceutisk 
tillverkning).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

24.140-4 6 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
högst 500 kg läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

24.150 20 C Anläggning för behandling av mellanprodukter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 24.10-24.140.

 GUMMI- OCH PLASTVAROR
25.10-1 60 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 

produktionen baseras på mer än 10 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

25.10-2 40 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 2 000 ton men högst 10 000 
ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

25.11-1 30 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 500 ton men högst 2 000 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
25.10, 39.20 eller 39.30.

25.11-2 20 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 100 ton men högst 500 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
25.10, 39.20 eller 39.30.

25.11-3 12 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 50 ton men högst 100 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
25.10, 39.20 eller 39.30.

25.11-4 8 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 50 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
25.10, 39.20 eller 39.30.

25.1101 2 U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår.
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25.20-1 25 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 

produkter av polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, 
om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår,

25.20-2 30 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av 
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per 
kalenderår, eller 
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår.

25.20-3 20 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av 
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller 
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 men 
högst 500 ton plastråvara per kalenderår.

25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20.

25.3001 2 U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår.

25.40 20 B Anläggning för flamlaminering med plast.
25.50-1 15 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 200 ton 

plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30.

25.50-2 8 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton men 
högst 200 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av 
plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30.

25.50-3 6 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men 
högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av 
plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30.

25.5001 2 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
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25.50-4 25 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton 

plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30.

25.50-5 15 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 10 ton men 
högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30.

25.50-6 10 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 5 ton men 
högst 10 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30.

25.50-7 8 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 3 ton men 
högst 5 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30.

25.50-8 6 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men 
högst 3 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30.

25.5002 2 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.

 ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
 Glas, glasvaror och keramiska produkter
26.10 50 B Anläggning för

1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per 
kalenderår, eller
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, 
inklusive tillverkning av mineralull.

26.1001 10 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
26.20-1 35 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 

omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 
1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10.
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26.20-2 20 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 

omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 5 
men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10.

26.20-3 35 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 2 
000 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10.

26.20-4 20 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 
500 men högst 2 000 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10.

26.30 10 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10 eller 26.20.

26.3001 4 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. högst  5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

26.40 20 C Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 26.10.

26.50 35 B Anläggning för att genom bränning
1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per 
kalenderår, eller
2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som 
överstiger fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet som 
överstiger 300 kilogram per kubikmeter.

26.51 35 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av 
tungmetaller används.

26.5101 6 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av 
tungmetaller används.

26.60 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 26.50 eller 26.51.
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26.6001 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska 

produkter per kalenderår.
 Cement, betong, kalk, krita och gips
26.70 130 A Anläggning för att

1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per 
kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per 
kalenderår.

27.7001 8 U Anläggning för att
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, 
eller
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per 
kalenderår.

26.80 130 B Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 26.70.

26.90 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk 
per kalenderår.

26.100 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller 
kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är 
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 26.70–26.90.

26.10001 6 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter 
för en produktion högst 5 ton per kalenderår.

26.110 15 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

26.11001 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

26.120 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per 
kalenderår.

26.12001 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per 
kalenderår.
Andra icke-metalliska mineraliska produkter

26.130 55 B Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.
26.140 55 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.60 eller 26.130.
26.150-1 20 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser.
26.150-2 12 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område 

med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

26.150-3 T U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område 
med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

26.160 10 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.100 eller 
90.110.

26.90001 10 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av 
block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större 
än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade 
mängden är större än 800 ton per kalenderår.
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26.90002 2 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av 

block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 
1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade 
mängden är högst 800 ton per kalenderår.

 STÅL OCH METALL
27.10-1 160 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 

sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger 1 000 000 ton per 
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

27.10-2 100 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 
1 000 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

27.10-3 60 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton men inte 
100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

27.10-4 50 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per 
kalenderår. Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

27.10-5 30 U Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen är högst 15 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

27.20-1 70 A Anläggning för
1. produktion av mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton järn 
eller stål (primär eller sekundär produktion), eller
2. behandling av mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton 
järnbaserade metaller genom varmvalsning.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.10 eller 27.30.

27.20-2 60 A Anläggning för
1. produktion av högst 50 000 ton järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), eller
2. behandling av högst 50 000 ton järnbaserade metaller genom 
varmvalsning.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.10 eller 27.30.

27.30-1 120 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår.

27.30-2 80 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning av mer än 120 000 men högst 500 000 ton råstål 
per kalenderår.

27.30-3 80 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller 
genom  hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 
50 kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20 
megawatt.
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27.30-4 60 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 

anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 10 000 
ton per kalenderår.

27.30-5 50 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 1 000 
men högst 10 000 ton per kalenderår.

27.30-6 30 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 100 
men högst 1 000 ton per kalenderår.

27.30-7 15 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av zink av högst 100 ton 
per kalenderår.

27.30-8 60 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
och med utsläpp av mer än 10 000 m3 process- eller 
sköljvatten.

27.30-9 50 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
och med utsläpp av mer än 1 000 men högst 10 000 m3 
process- eller sköljvatten.

27.30-10 30 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
och med utsläpp av mer än 100 men högst 1 000 m3 process- 
eller sköljvatten.

27.30-11 15 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
och med utsläpp av högst 100 m3 process- eller sköljvatten.

27.30-12 15 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
utan utsläpp av process- eller sköljvatten.

27.31 40 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.

27.32-1 45 B Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än 20 000 men högst 100 000 ton stål per 
kalenderår.

27.32-2 30 B Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av högst 20 000 ton stål per kalenderår. 

27.40-1 40 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000 
ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand 
används.

702



49

KK TF PN Beskrivning
27.40-2 35 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton 

men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- 
eller gjutsand används.

27.40-3 25 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000 
ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand 
används.

27.40-4 15 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton 
men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte 
form- eller gjutsand används.

27.50-1 25 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används, för 
en produktion av
1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
27.40, eller
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.101.

27.50-2 20 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används,  för 
en produktion av
1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
27.40, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.101.

27.50-3 15 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används,  
för en produktion av
1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
27.40, eller
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.101.

27.50-4 15 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används,  
för en produktion av
1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
27.40, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.101.

27.60 6 C Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton 
järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, 27.50 eller 
27.101.

27.6001 2 U Anläggning för gjutning för en produktion av högst 10 ton järn, 
stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.

27.70-1 120 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 80 000 
ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker 
genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

703



50

KK TF PN Beskrivning
27.70-2 70 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 20 000 

ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

27.70-3 35 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 3 000 
ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

27.70-4 30 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 1 000 
ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

27.70-5 100 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, 
om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

27.70-6 50 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

27.70-7 35 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

27.70-8 30 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

27.80 25 B Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial 
producera ickejärnmetall, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70.

27.90-1 120 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat 
producera mer än 80 000 ton ickejärnmetall, om produktionen 
sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80.
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27.90-2 75 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat 

producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton 
ickejärnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska 
eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80.

27.90-3 45 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat 
producera mer än 1 000 ton men högst 20 000 ton 
ickejärnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska 
eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80.

27.91 20 B Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat 
producera icke järnmetall, om produktionen sker genom 
metallurgiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70-27.90.

27.100-1 130 A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 50 000 ton bly 
eller kadmium per kalenderår.                                  

27.100-2 95 A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 10 000 men högst 
50 000  ton bly eller kadmium per kalenderår.                                    

27.100-3 70 A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 1 000 men högst 
10 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.                                     

27.10001 8 U Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av högst 1 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår.    

27.101-1 85 B Anläggning för smältning av zink, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 20 000 ton zink 
per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100.

27.101-2 75 B Anläggning för smältning av zink, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 5 000 men högst 
20 000 ton zink per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100.
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27.101-3 60 B Anläggning för smältning av aluminium och magnesium där 

form-, eller kärnsand används vid gjutning, inklusive 
framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 
7 500 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100.

27.101-4 85 B Anläggning för smältning av andra icke järnmetall eller 
återvinningsprodukter än 27.101-1, 27.101-2 och 27.101-3, 
inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion 
av mer än 50 000 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.100.

27.101-5 75 B Anläggning för smältning av andra icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter än 27.101-1, 27.101-2 och 27.101-3, 
inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion 
av mer än 5 000 men högst 50 000 ton metaller per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100.

27.110-1 35 B Anläggning för smältning av mer än 1 000 men högst 5 000 ton 
icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive 
framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte gjuterier.

27.110-2 25 B Anläggning för smältning av mer än 50 men högst 1 000 ton 
icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive 
framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte gjuterier.

27.110-3 8 U Anläggning för smältning av högst 50 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall.

27.120-1 120 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer 
än 80 000 ton ickejärnmetall per kalenderår  ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i 27.70-27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110.

27.120-2 85 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer 
än 20 000 ton men högst 80 000 ton ickejärnmetall per 
kalenderår  ur annan råvara och genom andra processer än de 
som anges i 27.70-27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110.

27.120-3 45 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer 
än 3 000 ton men högst 20 000 ton ickejärnmetall per 
kalenderår  ur annan råvara och genom andra processer än de 
som anges i 27.70-27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110.
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27.120-4 25 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av 

högst 3 000 ton ickejärnmetall per kalenderår ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i 27.70-27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110.

27.130-1 90 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 20 
000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.

27.130-2 50 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 10 
000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.

27.130-3 35 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 3 000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.

27.130-4 25 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 000 
ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.

27.130-5 20 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 200 
ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.

27.130-6 15 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 50 ton 
men högst 200 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.

27.140 8 C Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 ton 
per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100, 27.101 eller 
27.130.

27.14001 2 U Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av högst 1 ton 
per kalenderår.

 YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M.
 Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m.
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28.10-1 45 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 

elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.10-2 35 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.10-3 20 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 100 men 
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.10-4 15 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till högst 100 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.10-5 15 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten inte ger upphov till 
avloppsvatten.

28.1001 4 U Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som är högst 30 
kubikmeter.

28.20-1 40 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 
1 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.

28.20-2 25 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 
1 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men 
högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.
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28.20-3 15 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 

metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 
1 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men 
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.

28.20-4 15 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 
1 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men 
högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.

28.30-1 40 B Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod.

28.30-2 25 B Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
mer än 1 000 kubikmeter avloppsvatten  men högst 10 000 
kubikmeter per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter  men 
högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod. 

28.30-3 20 B Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men 
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod
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28.30-4 15 B Anläggning för

1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
mer än 10 kubikmeter  men högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter  men högst 
100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod.

28.3001 4 U Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.

28.40 8 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk 
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov 
till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30.

28.4001 2 U Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.

28.50-1 40 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.

28.50-2 25 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30.

28.50-3 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30.

28.50-4 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30.

28.50-5 25 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.
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28.50-6 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30.

28.50-7 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30.

28.50-8 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30.

28.60 8 C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10 eller 28.20.

28.6001 2 U Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om verksamheten ger upphov till högst 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.70-1 12 C Anläggning, som omfattas av flera än två av följande punkter,  
för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 28. 10,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten 
inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50,
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller 
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 
50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallför-
brukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår.

28.70-2 8 C Anläggning, som omfattas av högst två av följande punkter, för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 28. 10,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten 
inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50,
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3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller 
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 
50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallför-
brukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår.

28.71 6 C Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 28.70.

28.7101 2 U Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta.
28.80 25 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 

yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton 
metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39.10, 39.20 eller 39.40.

28.90 15 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 28.80, 39.10, 39.20 eller 39.40.

 ELEKTRISKA ARTIKLAR
31.10 120 A Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där 

kadmium, bly eller kvicksilver ingår.
31.20 55 B Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där 

inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår.
31.30 10 C Anläggning för tillverkning eller reparation av 

kvicksilverinnehållande ljuskällor.
31.40 140 A Anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom bränning 

eller grafitisering.
31.50 140 A Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 31.40.
31.60 15 C Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk 

kabel.
 METALLBEARBETNING M.M.
34.10 15 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per 

kalenderår.
34.1001 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per 

kalenderår.
34.20 8 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
34.30-1 140 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 

av fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30-2 100 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 100 000 men högst 200 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30-3 80 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 50 000 men högst 100 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30-4 40 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 25 000 men högst 50 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
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34.30-5 100 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 

av fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30-6 60 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 5 000 men högst 20 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30-7 30 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 1 000 men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.40 25 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av
1. fler än 100 men högst 25 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 men högst 1 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 34.30.

34.4001 6 U Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av 
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

34.50 25 C Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.

34.60 90 A Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
med en tillverkningsyta (exklusive yta för endast montering) 
större än 100 000 kvadratmeter.

34.70-1 60 B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
34.30 eller 34.60. Med total tankvolym avses såväl volymen i 
ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa 
behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller 
öppnade behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin.

34.70-2 50 B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 
men högst 75 kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 34.30 eller 34.60. Med total tankvolym 
avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som 
volymen i lösa behållare som är kopplade till 
metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används 
för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
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34.80-1 25 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 

och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 
kubikmeter men högst 20 kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20.
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra 
stycket.

34.80-2 12 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 
kubikmeter men högst 10 kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20.
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra 
stycket.

34.80-3 8 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 
kubikmeter men högst 5 kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20.
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra 
stycket.

34.8001 2 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 
liter men högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses såväl 
volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i 
lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin 
eller öppnade behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin.

35.10 140 A Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid 
utvinning av olja eller gas inom havsområden, om 
verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.

35.1001 70 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning 
nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, 
underhåll eller liknande åtgärd.

35.20 8 C Skeppsvarv.
 FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
39.10 75 B Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller 

produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om 
förbrukningen uppgår till mer än 150 kilogram per timme eller 
200 ton per kalenderår.
Med förbrukning avses den totala mängd organiska 
lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla 
flyktiga organiska föreningar som återvinns för 
återanvändning.
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39.1001 8 U Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller 

produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om 
förbrukningen uppgår till högst 150 kilogram per timme eller 
högst 200 ton per kalenderår.
Med förbrukning avses den totala mängd organiska 
lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla 
flyktiga organiska föreningar som återvinns för 
återanvändning.

39.20-1 65 B Anläggning där mer än 200 ton organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår i
1. rulloffset med heatsetfärg,
2. djuptryck av publikationer,
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering,
4. ytrengöring,
5. fordonslackering,
6. bandlackering,
7. beläggning av lindningstråd,
8. beläggning av träytor,
9. träimpregnering,
10. läderbeläggning,
11. skotillverkning,
12. laminering av trä eller plast,
13. limbeläggning,
14. annan beläggning,
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat,
16. omvandling av gummi,
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja, eller
18. tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.20-2 55 B Anläggning där mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår i
1. rulloffset med heatsetfärg,
2. djuptryck av publikationer,
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering,
4. ytrengöring,
5. fordonslackering,
6. bandlackering,
7. beläggning av lindningstråd,
8. beläggning av träytor,
9. träimpregnering,
10. läderbeläggning,
11. skotillverkning,
12. laminering av trä eller plast,
13. limbeläggning,
14. annan beläggning,
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15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat,
16. omvandling av gummi,
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja, eller
18. tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.20-3 50 B Anläggning där mer än 25 men högst 50 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår i
1. rulloffset med heatsetfärg,
2. djuptryck av publikationer,
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering,
4. ytrengöring,
5. fordonslackering,
6. bandlackering,
7. beläggning av lindningstråd,
8. beläggning av träytor,
9. träimpregnering,
10. läderbeläggning,
11. skotillverkning,
12. laminering av trä eller plast,
13. limbeläggning,
14. annan beläggning,
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat,
16. omvandling av gummi,
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja, eller
18. tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.20-4 35 B Anläggning där högst 25 ton organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår i
1. rulloffset med heatsetfärg,
2. djuptryck av publikationer,
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering,
4. ytrengöring,
5. fordonslackering,
6. bandlackering,
7. beläggning av lindningstråd,
8. beläggning av träytor,
9. träimpregnering,
10. läderbeläggning,
11. skotillverkning,
12. laminering av trä eller plast,
13. limbeläggning,
14. annan beläggning,
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat,
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16. omvandling av gummi,
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja, eller
18. tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.30 10 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, 
screentryck, laminering eller lackering,
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 
någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som "kan ge cancer", "kan ge 
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan 
ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador",
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,
9. mer än 10 ton i läderbeläggning,
10. mer än 5 ton i skotillverkning,
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. mer än 5 ton i limbeläggning,
13. mer än 5 ton i annan beläggning,
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller ani-
maliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.

39.3001 6 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med
1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, 
screentryck, laminering eller lackering,
3. högst än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 
någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som "kan ge cancer", "kan ge 
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan 
ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador",
4. högst 2 ton i annan ytrengöring,
5. högst 500 kilogram i fordonslackering,
6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. högst 15 ton i beläggning av träytor,
8. högst 1 kilogram i kemtvätt,
9. högst 10 ton i läderbeläggning,
10. högst 5 ton i skotillverkning,
11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. högst 5 ton i limbeläggning,
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13. högst 5 ton i annan beläggning,
14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt 
fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30.

39.40 55 B Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. Med 
förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Vid tillämpningen av första stycket skall inte medräknas 
sådana organiska lösningsmedel som omfattas av förordningen 
(2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet eller av 
föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.

39.50-1 10 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 1 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.5001 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses 
detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.50-2 15 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 10 
ton men högst 25 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.50-3 10 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton 
men högst 10 ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 
eller 39.40.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.5002 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 men 
högst 5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses 
detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.5003 6 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 - men 
högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses 
detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.5004 2 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg 
organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma 
som i 39.10 andra stycket.
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 LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA 

PRODUKTER M.M.
39.60-1 60 B Anläggning för lagring eller hantering av

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett tillfälle eller 
hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, eller 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen 
har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller för hantering av mer än 500 000 ton per 
kalenderår.

39.60-2 40 B Anläggning för lagring eller hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 250 000 men högst 500 000 ton 
vid ett tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 men högst 
5 000 000 ton per kalenderår , eller 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen 
har kapacitet för lagring av mer än 25 000 men högst 50 000 
ton vid ett och samma tillfälle eller för hantering av mer än 
250 000 men högst 500 000 ton per kalenderår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

39.60-3 20 B Anläggning för lagring eller hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 50 000 men högst 250 000 ton 
vid ett tillfälle eller hantering av mer än 500 000 men högst 2 
500 000 ton per kalenderår , eller 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen 
har kapacitet för lagring av mer än 5 000 men högst 25 000 ton 
vid ett och samma tillfälle eller för hantering av mer än 50 000 
men högst 250 000 ton per kalenderår.

39.70 12 C Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra mer än 5 000 ton, 
eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som "mycket giftig", "giftig", 
"starkt frätande" eller "frätande", och
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av 
mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle.
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39.7001 2 U Anläggning för lagring av

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra högst 5 000 ton, 
eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som "mycket giftig", "giftig", 
"starkt frätande" eller "frätande"
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av 
högst 1 ton vid ett och samma tillfälle.

39.80 15 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubik-
meter naturgas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39.60.

39.8001 2 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter 
naturgas per kalenderår.

39.90 6 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.

39.9001 2 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.

 GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
 Gasformiga bränslen
40.10 35 B Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter 

gasformigt bränsle per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 23.10 eller 23.30.

40.20 15 C Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10, 23.30 eller 
40.10.

 Kärnkraft 
40.30 A Kärnkraftverk eller annan kärnreaktor.
 Förbränning
40.40-1 100 A Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 300 megawatt.
40.40-2 40 A Gasturbin
40.50-1 65 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 100 och högst 300 megawatt, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40.

40.50-2 40 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 50 och högst 100 megawatt, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 40.40.

40.51 35 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 40.40 eller 40.50.
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40.60-1 10 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 5 MW men högst 20 MW, om också annat 
bränsle används än eldningsolja eller bränslegas.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.

40.60-2 6 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 MW, om också 
annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.

40.60-3 10 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 10 MW men högst 20 MW, om inget annat 
bränsle används än eldningsolja eller bränslegas.
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.

40.6001 4 U Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd 
effekt av högst 10 MW

40.70 25 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av 
högst 20 megawatt.

 Vindkraft
40.80-1 30 A Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 

eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den 
sammanlagda uteffekten är mer än 15 MW

40.80-2 20 A Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den 
sammanlagda uteffekten är minst 1 men högst 15 MW.

40.8001 2 U Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den 
sammanlagda uteffekten är högst 1 megawatt.                                                                              

40.90 15 B Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten 
är minst 25 megawatt.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80.

40.100-1 8 C Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten 
är minst 4 MW men högst 25 MW.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90.

40.100-2 6 C Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten 
är minst 125 kilowatt men högst 4 MW.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90.

721



68

KK TF PN Beskrivning
40.10001 2 U Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 

eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten 
är högst 125 kilowatt.

 Värmepumpar och kylanläggningar m.m.
40.110 15 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 

värmeenergi från mark, vattenområde, grund- vatten eller 
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 
megawatt.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller 
tillförsel genom vattentäkt.

40.120 6 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 
megawattimmar.

40.12001 2 U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 
megawattimmar.

 VATTENFÖRSÖRJNING
41.9001 12 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan 

kemsteg för mer än 50 000 personer
41.9002 8 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 

25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer 
men högst 50 000 personer

41.9003 4 U Vattenverk för högst 5 000 personer
 FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
50.10 8 C Anläggning för tvättning av

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

50.1001 4 U Anläggning för tvättning av
1. fler än 1250 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

50.1002 2 U Anläggning för tvättning av
1. 1. Fler än 250 personbilar per kalenderår,
2. 2. Fler än 50 andra motordrivna fordon per år

50.1003 1 U Anläggning för tvättning av 
1. 1. Högst 250 personbilar per kalenderår
2. 2. Höst 50 andra motorfordon per kalenderår

50.20-1 8 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 
kubikmeter flytande motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.60, 39.70 eller 39.80.

50.20-2 6 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 
kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.60, 39.70 eller 39.80.
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50.2001 2 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 

kubikmeter flytande motorbränsle.
50.20-3 8 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon 

normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.60, 39.70 eller 39.80.

50.20-4 6 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon 
normalkubikmeter men högst 5 normalkubikmeter gas avsedd 
som motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.60, 39.70 eller 39.80.

50.2002 2 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 

50.2003 4 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter
50.2004 2 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter
 INFRASTRUKTUR
63.10-1 160 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 

mer än 1 350. Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per 
kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

63.10-2 100 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än 1 350. Allmän hamn med 2 000 - 5 000 anlöp 
kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

63.10-3 60 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än 1 350. Allmän hamn med 50 - 2 000 anlöp kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

63.10-4 20 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än 1 350. Allmän hamn med 10 - 50 anlöp kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

63.10-5 15 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än 1 350. Allmän hamn med högst 10 anlöp kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

63.20 15 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 63.10.

63.30-1 140 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 
meter. Mer än 50 000 landningar per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats 
som är tillståndspliktig enligt 63.40.
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63.30-2 80 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 

meter. Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar 
per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats 
som är tillståndspliktig enligt 63.40.

63.30-3 60 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 
meter. Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar 
per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats 
som är tillståndspliktig enligt 63.40.

63.30-4 30 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 
meter. Högst 5 000 landningar per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats 
som är tillståndspliktig enligt 63.40.

63.40 45 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 
meter.

63.4001 6 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 
200 meter.

63.50 8 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 
flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40.

63.5001 2 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser 
per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40.

63.10001 120 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med mer än 1 000 000 000 
fordonskilometer per kalenderår 

63.10002 75 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med minst 100 000 000 fordonskilometer 
men högst 1 000 000 000 fordonskilometer per kalenderår

63.10101 120 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 80 kilometer

63.10102 45 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell 
person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 
30 kilometer

 LABORATORIER
73.10 15 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som 

är större än 5 000 kvadratmeter. Anmälningsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i denna 
bilaga,
2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 kap. 
miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 
38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

73.1001 8 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som 
är högst 5 000 kvadratmeter.
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73.1002 15 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en 

total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter
73-1003 8 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en 

total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter
 TANKRENGÖRING
74.10-1 25 B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 

annan verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som 
"mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller "frätande".                                                                

74.10-2 15 B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som 
"mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller "frätande".   

74.20 12 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som 
används för förvaring eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 74.10.

 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
85.10 25 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
85.1001 2 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
85.20 10 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid 

används som steriliseringsmedel.
 RENING AV AVLOPPSVATTEN
90.10

90.10-1

90.10-2

90.10-3

80

60

40

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) 
om allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 
personekvivalenter.

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
100 000 personekvivalenter.

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
20 000 personekvivalenter men högst 100 000 
personekvivalenter.

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 
000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

90.11

90.11-1

90.11-2

90.11-3

80

60

40

B Avloppsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller 
fler. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enlig 90.10
-Anslutning av fler än 100 000 personer

-Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 
personer

-Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 
personer
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90.15-i 40 B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en 
eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250).

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 90.10

90.16

20

15

C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 
personekvivalenter.

-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
500 personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter.

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.

90.20-1 20 C Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 
500 personekvivalenter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.10.

90.20-2 15 C Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 
200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10.

90.2001 10 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200 
personekvivalenter.

90.2002 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100 
personekvivalenter.
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 AVFALL
 Mellanlagring
90.30-1 35 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 

om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs 
av
1. mer än 100 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen inte är 
tillståndspliktig enligt 1.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning 
för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.

90.30-2 25 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs 
av
1. mer än 50 000 men högst 100 000 ton avfall som inte är 
avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 150 000 men högst 300 000 ton avfall om 
anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning 
för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.

90.30-3 20 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs 
av 
1. mer än 10 000 men högst 50 000 ton avfall som inte är avsett 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 30 000 men högst 150 000 ton avfall om 
anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning 
för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.

90.40 12 C Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är 
större än 10 ton.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år 
innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30.

90.4001 4 U Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 
10 ton.
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90.50-1 35 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden 

avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 50 ton oljeavfall, 
2. mer än 300 ton blybatterier, 
3. mer än 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 300 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 10 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, 
eller 
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett 
år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas.                                                                                                                                                                                     

90.50-2 25 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden 
avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 25 men högst 50 ton oljeavfall, 
2. mer än 150 men högst 300 ton blybatterier, 
3. mer än 500 men högst 1 000 ton elektriska eller elektroniska 
produkter, 
4. mer än 150 men högst 300 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 5 men högst 10 ton annat farligt avfall. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, 
eller 
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år 
innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas.                                                                                                                                                                                         

90.50-3 20 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden 
avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 5 men högst 25 ton oljeavfall, 
2. mer än 30 men högst 150 ton blybatterier, 
3. mer än 100 men högst 500 ton elektriska eller elektroniska 
produkter, 
4. mer än 30 men högst 150 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 1 men högst 5 ton annat farligt avfall. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, 
eller 
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett 
år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas.                                                                                  

90.60 6 C Anläggning för att lagra farligt avfall som en del av att samla in 
det, om mängden avfall vid något tillfälle är:
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 
blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 
impregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än 1 år 
innan det bortskaffas eller 3 år innan det återvinns eller 
behandlas.
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 Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m.
90.70-1 35 B Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om 

den hanterade avfallsmängden är större än 75 000 ton per 
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av 
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.

90.70-2 30 B Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om 
den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men 
högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av 
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.

90.80 12 C Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om 
den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 men högst 10 
000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.70.

90.8001 4 U Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om 
den hanterade avfallsmängden är högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

90.90 12 C Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som 
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag 
för förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller 
utrustning som innehåller isolerolja.

B90.100-1 80 Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna 
annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden 
är större än 50 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.

90.100-2 40 B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna 
annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden 
är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.

90.110-1 20 C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt 
återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade 
avfallsmängden är större än 5 000 men högst 10 000 ton avfall 
per år, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260.

90.110-2 15 C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt 
återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade 
avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per år, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260.

90.119-1 50 B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, 
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt 
omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte 
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 
hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per 
kalenderår.
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90.119-2 20 B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, 

tömning, demontering eller annat yrkesmässigt 
omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte 
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).om den 
hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.

90.120 12 C Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, 
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt 
omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186).

 Användning för anläggningsändamål
90.130-1 35 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 

kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                            
Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats 

90.130-2 30 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                                 
Mer än 2 500 men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på 
en och samma sammanhängande plats

90.130-3 25 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                                 
Mer än 1 000 men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats

90.130-4 20 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                             
Mer än 50 men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats

90.130-5 15 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                          
Högst 50  ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats

90.140 6 C Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken är ringa.

 Biologisk behandling
90.150 120 A Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton 
per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.

90.160-1 60 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall om den tillförda mängden avfall är större än 50 000 men 
högst 100 000 ton per kalenderår.
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240.
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90.160-2 30 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 

avfall om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 men 
högst 50 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240.

90.160-3 15 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240.

90.16001 4 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per 
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240.

90.170-1 10 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är större än 100 ton men högst 500 ton per 
kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160.

90.170-2 8 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 100 ton per 
kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160.

90.170-3 6 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är 
större än 50 ton per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160.

90.17001 2 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är 
högst 50 ton per kalenderår.

 Förbränning
90.180-1 200 A Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 

mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
90.180-2 140 A Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 

mängden farligt avfall är mer än 10 000 men högst 25 000 ton 
per kalenderår

90.180-3 80 A Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden farligt avfall är mer än 2 500 men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.190 30 B Anläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 90.180.
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90.200 120 A Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 

avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.

90.210 80 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200.

90.220-1 30 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.

90.220-2 20 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210. 

90.220-3 15 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.50 - 
1 000

90.22001 4 U Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är högst 50 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.

90.230 6 C Anläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns 
yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
90.200, 90.210 eller 90.220.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och 
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
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 Animaliska biprodukter m.m.
90.240-1 60 B Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per 

kalenderår bearbeta mer än 10 000 ton animaliska biprodukter 
som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är 
avsedda att användas som livsmedel, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.320 eller 18.10.

90.240-2 30 B Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per 
kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller 
kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.320 eller 18.10.

90.250 12 C Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per 
kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som 
är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är 
avsedda att användas som livsmedel om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.320 eller 90.240.

90.260 12 C Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 90.240 eller 90.250.

 Uppläggning
90.270-1 30 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena 

mark, vattenområde eller grundvatten och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större 
mängd än 2 500 ton.

90.270-2 15 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större 
mängd är 1 000 men högst 2 500 ton.

90.270-3 15 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större 
mängd än 1 000 ton.

90.280 6 C Uppläggning av
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten och där 
föroreningsrisken endast är ringa, eller
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.

 Deponering
90.290 120 A Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton 
per kalenderår.
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90.300-1 55 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton 
men högst 100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290.

90.300-2 30 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton 
men högst 20 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290.

90.300-3 20 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290.

90.30001 T U Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår.

90.310-1 40 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än 
farligt avfall,  om den tillförda mängden avfall är större än 10 
000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300.

90.310-2 25 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än 
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 
500 men högst 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300.

90.310-3 15 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än 
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 
ton per kalenderår,om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 90.290 eller 90.300.

90.320-1 225 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår

90.320-2 160 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 25 000 men högst 100 000 ton per 
kalenderår

90.320-3 120 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 10 000 men högst 25 000 ton per 
kalenderår

90.330 70 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per 
kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320.

90.340-1 40 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 1 000 men högst 2 500 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
90.320 eller 90.330.

90.340-2 15 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320 eller 
90.330.

734



81

KK TF PN Beskrivning
 Annan återvinning eller bortskaffande
90.350 120 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 

består av uppgrävda massor, om den tillförda mängden avfall 
är större än 20 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
90.320 eller 90.370.

90.360-1 30 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 
består av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton uppgrävda 
massor per år.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370.

90.360-2 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 
består av mer än 500 ton men högst 10 000 ton uppgrävda 
massor per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370.

90.360-3 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 
består av högst 500 ton uppgrävda massor per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370.

90.370 15 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består 
av uppgrävda förorenade massor från den plats där 
anläggningen finns, om
1. anläggningen finns på platsen under högst en 
tolvmånadersperiod, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 90.300-90.340.

90.375 15 C Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som 
uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för 
avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod och om mängden avfall som 
behandlas är högst 2 000 ton.

90.380-1 50 B Anläggning för behandling av mer än 25 000 ton farligt avfall 
per kalenderår, om avfallet har uppkommit i den verksamhet 
där anläggningen finns. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte behandling som leder till 
materialåtervinning eller om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 90.375.

90.380-2 20 B Anläggning för behandling av högst 25 000 ton farligt avfall 
per kalenderår, om avfallet har uppkommit i den verksamhet 
där anläggningen finns. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte behandling som leder till 
materialåtervinning eller om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 90.375.

90.390 8 C Anläggning för behandling av farligt avfall, om
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen 
finns, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.
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90.400-1 35 B Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av 

kasserade produkter som innehåller fullständigt eller 
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon - Mer 
än 75 000 behandlade enheter

90.400-2 25 B Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av 
kasserade produkter som innehåller fullständigt eller 
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon - 
Högst 75 000 behandlade enheter

90.410 100 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 100 000 ton 
per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130-
90.170, 90.200-90.310, 90.370 eller 90.375.

90.420-1 80 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 20 000 men 
högst 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410.

90.420-2 50 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 10 000 men 
högst 20 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410.

90.420-3 30 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 2 500 men 
högst 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410.

90.420-4 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 1 000 men 
högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410.
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90.420-5 15 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 

farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 men 
högst 1 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410.

90.430 6 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130- 
90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375, 90.410 eller 90.420.

90.440 55 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt 
något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall 
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500 
ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280 eller 90.320- 90.400.

90.440-1 225 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt 
något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall 
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 
25 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.50, 
90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 90.240-90.280 
eller 90.320- 90.400.

90.440-2 140 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt 
något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall 
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 
10 000 men högst 25 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-
90.220, 90.240-90.280 eller 90.320- 90.400.                                                                                                                           
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90.440-3 65 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt 

något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall 
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500 
men högst 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 
90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 90.240-
90.280 eller 90.320- 90.400.                                                                                                                         

90.450-1 55 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 1 000 men 
högst 2 500 ton farligt avfall per kalenderår enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall 
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1.förorenade uppgrävda massor, eller
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440.                                                                                                                                                                            

90.450-2 40 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 50 men 
högst 1 000 ton farligt avfall per kalenderår enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall 
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1.förorenade uppgrävda massor, eller
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440.                                                                                                                                                                              

90.450-3 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa högst 50 ton 
farligt avfall per kalenderår enligt något av de förfaranden som 
anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), 
om 
huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i 
anläggningen kommer från andra inrättningar. Tillståndsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte
1.förorenade uppgrävda massor, eller
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440                                                                                                                                                                                

 Långtidslagring, djupförvar
90.455 120 A Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med 

minst 0,1 viktprocent i djupt bergförvar.
 Radioaktivt avfall
90.460 100 A Anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall, 

slutförvaring av radioaktivt avfall eller lagring av radioaktivt 
avfall.
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 SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR M.M.
92.10 15 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större 

än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor 
eller andra sprängladdningar.

92.20-1 10 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för mer än 100 000 skott per kalenderår.

92.20-2 8 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för mer än 20 000 skott men 100 000 skott per 
kalenderår.

92.20-3 6 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 
kalenderår.

92.2001 2 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.

92.30 8 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
 TEXTILTVÄTTERIER
93.10-1 10 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
1. verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30, eller
2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

93.10-2 6 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.
 BEGRAVNINGSVERKSAMHET
93.20 15 B Krematorium.
 ÖVRIGA VERKSAMHETER
 Lackering m.m.
100.1001 12 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 

ton pulver per kalenderår
100.1002 6 U Förbrukning av högst 20 ton färg eller lack eller högst 10 ton 

pulver per kalenderår
 Hantering av brom- eller fluorkarboner
101.1001 12 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- 

eller klorfluorkarboner per år
101.1002 6 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år
101.1003 2 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- 

eller klorfluorkarboner per år
101.1004 15 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år
101.1005 6 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år
101.1006 2 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- 

eller klorfluorkarboner per år
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 HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER1

 Utbildningsverksamhet och liknande
200.10-2 8 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever
200.10-3 6 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever
200.10-4 6 C Internationell skola
200.10-5 6 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola

200.10-6 6 C Förskola
200.10-7 2 C Förskoleklass, öppen förskola

Samlingslokaler och liknande

200.20-1 2 U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och 
högskolor

200.20-2 2 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet
200.20-3 2 U Fritidsgård och liknande

Skönhetsvård och liknande

200.30-2 2 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr
200.30-3 2 U Frisersalong

Vård och hälsa

200.40-1 6 U Lokaler för vård2 eller annat omhändertagande >5 boende

200.40-2 2 C Fotvård
200.40-3 4 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet

200.40-4 2 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande

200.40-5 2 U Övriga alternativa behandlingar
Idrott och liknande

200.50-1 6 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande
200.50-2 4 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 

används av många människor
200.50-3 4 U Strandbad

Boende

200.60-1 9 U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma 
bostadsområde

200.60-2 8 U Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter 
inom samma bostadsområde

200.60-3 6 U Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom 
samma bostadsområde

200.60-4 4 U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde

200.60-5 6 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola 
med boende, vandrarhem, kriminalvård

200.60-6 4 U Camping/stuganläggning

200.60-7 2 U Bed & breakfast

200.60-8 4 U Övrigt tillfälligt boende

Förvaring av djur

200.70-1 2 U Lokaler för förvaring av djur

740



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 134
Dnr 2019/855     

Plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa 

Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, samt

att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras 
via avgifter.
Under våren 2018 genomfördes en översyn av Tierps kommuns plan- och 
bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa. Utredningen som genomfördes 
visade att den då gällande taxan var mycket låg både vad gäller 
tidsuppskattning och i jämförelse med andra kommuners taxor.

Med stöd av utredningen och den rapport som togs fram justerade 
kommunen aktuell taxa under 2018. Justeringen gjordes med avseende på 
upplägg, rimlighet samt självkostnads- och likställighetsprincipen för att 
bättre avspegla kommunens situation samt ge täckning för nedlagda tids- 
och arbetskostnader. 

Efter ett år med tillämpning av den nya taxan ser vi behov av att ytterligare 
höja nivåerna för planavgifterna för att täcka kommunens nedlagda tid- och 
arbetskostnader.

Även mindre justering av vissa bygglovavgifter föreslås. Delvis redaktionell 
justering men även en ändring av avgiften för avslag.

Taxan för kart- och mättjänster har också setts över och förslaget är nu 
bättre anpassat till de tjänster som utförs av kart- och mätkontoret. Även 
begreppsförklaringar och momsuttag har förtydligats.
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2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Beslutsmotivering 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter.

Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har 
justerats för att avgifterna ska ge täckning för kommunens nedlagda tid- och 
arbetskostnader. 

Planavgift
Den utredning av taxan som genomfördes under 2018 resulterade i en 
rapport. Rapporten visar bland annat på skillnader i planavgifter mellan 
Tierps kommun och flera andra kommuner.

Många kommuner arbetar nästan uteslutande med planavtal vilket innebär 
att en exploatör betalar för de kostnader kommunen har i samband med att 
detaljplaner tas fram. Tierps kommun strävar efter att upprätta nya 
detaljplaner genom avtal. Emellertid ser den verkliga situationen inte ut på 
ett sådant sätt. Det innebär att Tierps kommun i många detaljplanearbeten 
själv står för kostnader när detaljplanen upprättas och att intäkterna för det 
nedlagda arbetet tas in retroaktivt när den enskilde får betala en planavgift i 
samband med bygglovsbeslut.

Vid taxajusteringen under 2018 föreslogs planavgiften ligga på samma nivå 
som bygglovavgiften. Även efter 2018 års justering ligger planavgiftsnivån i 
Tierps kommun betydligt under de övriga kommunerna i närområdet som 
undersökts i och med taxeutredningen. 

Genom budgetuppföljningar kan det konstateras att plankontoret inte får in 
de intäkter som krävs för att täcka kostnader för det arbete som bedrivs. 
Utan mer tilldelade medel i den kommunala budgeten behöver 
planavgifterna höjas för att täcka plankontorets kostnader. 
Med ledning av den utredning som genomfördes under 2018 föreslås en 
höjning av planavgifterna med ett hundra procent.
I den expansiva fas som Tierps kommun befinner sig i och med ledning av 
Tierps kommuns mål om att ha planreserv i flertalet orter är 
avgiftshöjningen en förutsättning för att bekosta och bedriva det arbete som 
förväntas av oss som kommun. 
Efter den föreslagna höjningen av planavgifterna når vi ungefär samma 
nivå, enligt utredningen från 2018, som den kommun som näst Tierp ligger 
lägst i nivå för planavgift. Övriga tre kommuner som ingick i utredningen 
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har trots vår föreslagna fördubbling av avgift fortfarande högre 
avgiftsnivåer.

Planavgift tas ut i samband med bygglovsbeslut. Den hundraprocentiga 
höjningen av planavgift föreslås i samtliga bygglovspliktiga ärenden 
förutom nybyggnation av mindre komplementbyggnader och tillbyggnader 
upp till 50 kvm. Höjningen föreslås heller inte omfatta ärenden gällande 
ändrad användning eftersom markytan redan bedöms vara i ianspråktagen.

Bygglovavgift
Den ändring av bygglovavgifterna som nu föreslås är i stort korrigering av 
tidigare redaktionellt misstag som innebar att samtliga avgifter inte fanns 
med gällande nybyggnad av transformatorstationer. 

Gällande avgift för avslag föreslås den nu enbart bero på nedlagd arbetstid i 
enlighet med tidsuppskattning för tillämplig ärendetyp. Den tidigare 
skrivningen ger att för ärenden där bygglovavgiften överstiger en viss nivå 
tas bara halva avgiften ut vid avslag. För så rättvisande avgift som möjligt 
bör avgiften baseras på nedlagd arbetstid.

Kart- och mätavgift
Det nya förslaget på kart och mättaxa har förtydligats i sina 
begreppsförklarande texter. Visa moment i taxan ingår inte i kommunens 
myndighetsutövning vilket innebär att moms ska tas ut för dessa tjänster. 
Det framgår nu tydligare när moms ska tas ut och med vilken momssats.
Taxaförslaget är nu även bättre anpassat till de tjänster som utförs av kart- 
och mätkontoret.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 
 Förslag Taxatabeller
 Rapport taxor Tierps kommun

Beslutet skickas till
 Chef Planering och Myndighet
 Chef Förvaltning och Genomförande

743



1 (3)

Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-31 KS 2019/855

Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa

Förslag till beslut
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till ny plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa.

Sammanfattning av ärendet
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras 
via avgifter.
Under våren 2018 genomfördes en översyn av Tierps kommuns plan- och 
bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa. Utredningen som genomfördes 
visade att den då gällande taxan var mycket låg både vad gäller 
tidsuppskattning och i jämförelse med andra kommuners taxor.

Med stöd av utredningen och den rapport som togs fram justerade 
kommunen aktuell taxa under 2018. Justeringen gjordes med avseende på 
upplägg, rimlighet samt självkostnads- och likställighetsprincipen för att 
bättre avspegla kommunens situation samt ge täckning för nedlagda tids- 
och arbetskostnader. 

Efter ett år med tillämpning av den nya taxan ser vi behov av att ytterligare 
höja nivåerna för planavgifterna för att täcka kommunens nedlagda tid- och 
arbetskostnader.

Även mindre justering av vissa bygglovavgifter föreslås. Delvis 
redaktionell justering men även en ändring av avgiften för avslag.

Taxan för kart- och mättjänster har också setts över och förslaget är nu 
bättre anpassat till de tjänster som utförs av kart- och mätkontoret. Även 
begreppsförklaringar och momsuttag har förtydligats.

Beslutsmotivering 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
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tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter.

Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 
har justerats för att avgifterna ska ge täckning för kommunens nedlagda 
tid- och arbetskostnader. 

Planavgift
Den utredning av taxan som genomfördes under 2018 resulterade i en 
rapport. Rapporten visar bland annat på skillnader i planavgifter mellan 
Tierps kommun och flera andra kommuner.

Många kommuner arbetar nästan uteslutande med planavtal vilket innebär 
att en exploatör betalar för de kostnader kommunen har i samband med att 
detaljplaner tas fram. Tierps kommun strävar efter att upprätta nya 
detaljplaner genom avtal. Emellertid ser den verkliga situationen inte ut på 
ett sådant sätt. Det innebär att Tierps kommun i många detaljplanearbeten 
själv står för kostnader när detaljplanen upprättas och att intäkterna för det 
nedlagda arbetet tas in retroaktivt när den enskilde får betala en planavgift i 
samband med bygglovsbeslut.

Vid taxajusteringen under 2018 föreslogs planavgiften ligga på samma 
nivå som bygglovavgiften. Även efter 2018 års justering ligger 
planavgiftsnivån i Tierps kommun betydligt under de övriga kommunerna i 
närområdet som undersökts i och med taxeutredningen. 

Genom budgetuppföljningar kan det konstateras att plankontoret inte får in 
de intäkter som krävs för att täcka kostnader för det arbete som bedrivs. 
Utan mer tilldelade medel i den kommunala budgeten behöver 
planavgifterna höjas för att täcka plankontorets kostnader. 
Med ledning av den utredning som genomfördes under 2018 föreslås en 
höjning av planavgifterna med ett hundra procent.
I den expansiva fas som Tierps kommun befinner sig i och med ledning av 
Tierps kommuns mål om att ha planreserv i flertalet orter är 
avgiftshöjningen en förutsättning för att bekosta och bedriva det arbete 
som förväntas av oss som kommun. 
Efter den föreslagna höjningen av planavgifterna når vi ungefär samma 
nivå, enligt utredningen från 2018, som den kommun som näst Tierp ligger 
lägst i nivå för planavgift. Övriga tre kommuner som ingick i utredningen 
har trots vår föreslagna fördubbling av avgift fortfarande högre 
avgiftsnivåer.

Planavgift tas ut i samband med bygglovsbeslut. Den hundraprocentiga 
höjningen av planavgift föreslås i samtliga bygglovspliktiga ärenden 
förutom nybyggnation av mindre komplementbyggnader och tillbyggnader 
upp till 50 kvm. Höjningen föreslås heller inte omfatta ärenden gällande 
ändrad användning eftersom markytan redan bedöms vara i ianspråktagen.
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Bygglovavgift
Den ändring av bygglovavgifterna som nu föreslås är i stort korrigering av 
tidigare redaktionellt misstag som innebar att samtliga avgifter inte fanns 
med gällande nybyggnad av transformatorstationer. 

Gällande avgift för avslag föreslås den nu enbart bero på nedlagd arbetstid 
i enlighet med tidsuppskattning för tillämplig ärendetyp. Den tidigare 
skrivningen ger att för ärenden där bygglovavgiften överstiger en viss nivå 
tas bara halva avgiften ut vid avslag. För så rättvisande avgift som möjligt 
bör avgiften baseras på nedlagd arbetstid.

Kart- och mätavgift
Det nya förslaget på kart och mättaxa har förtydligats i sina 
begreppsförklarande texter. Visa moment i taxan ingår inte i kommunens 
myndighetsutövning vilket innebär att moms ska tas ut för dessa tjänster. 
Det framgår nu tydligare när moms ska tas ut och med vilken momssats.
Taxaförslaget är nu även bättre anpassat till de tjänster som utförs av kart- 
och mätkontoret.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förslag Taxatabeller
 Rapport taxor Tierps kommun

Beslutet skickas till 
 Chef Planering och Myndighet
 Chef Förvaltning och Genomförande

I tjänsten 

Anna Persson
Chef Planering och Myndighet
Planering och Myndighet
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Inledning 

Bakgrund 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få täckning för 
sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter.
Under våren 2018 genomfördes en översyn av Tierps kommuns plan- och 
bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa. Utredningen som genomfördes visade att 
den då gällande taxan var mycket låg både vad gäller tidsuppskattning och i 
jämförelse med andra kommuners taxor.

Med stöd av utredningen och den rapport som togs fram justerade kommunen aktuell 
taxa under 2018. Justeringen gjordes med avseende på upplägg, rimlighet samt 
självkostnads- och likställighetsprincipen för att bättre avspegla kommunens 
situation samt ge täckning för nedlagda tids- och arbetskostnader.
Efter en tids tillämpning av den nya taxan ser vi behov av att ytterligare justeringar. 
Dels med hänsyn till att upplägget ska vara bättre anpassat till de tjänster som utförs 
och dels för att avgiftsnivåerna till större del ska täcka kommunens nedlagda tid- och 
arbetskostnader.

I den expansiva fas som Tierps kommun befinner sig i och med ledning av Tierps 
kommuns mål om att ha planreserv i flertalet orter är avgiftshöjningen en 
förutsättning för att bekosta och bedriva det arbete som förväntas av oss som 
kommun. 

I Tierps Kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter av Kommunstyrelsen och 
Jävsnämnden inom sina respektive uppdrag. I texten nedan hänvisas endast till 
nämnden, utom i hänvisningar till lagtext där begreppet byggnadsnämnden kvarstår. 

Syfte 
Syftet med detta dokument är att med stöd av 12 kap. 10 § PBL meddela Tierps 
kommuns taxa för besked, beslut och handläggning enligt plan- och bygglagen. 

Omfattning 
Denna taxa gäller för Tierps kommuns plan- och bygglovsverksamhet. Avgifterna 
tas ut med stöd av plan- och bygglagen eller kommunallagen, om inget annat anges. 
Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget 
annat anges. 

Avgiftsbestämmelser  
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna A och B i 
kommunens beslut att anta taxan. 

750



5 
 

Inledande bestämmelser 
Enligt denna taxa utgår avgift för 

Tabell A – Plan- och bygglov 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked, 

2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
5. upprättande av nybyggnadskartor, 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §, och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 
9. kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när – 

nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för 
annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift 
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och 

– den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna. 

 
Tabell B – Kostnader för övrig kart- och mätverksamhet 

Allmänna bestämmelser 

Beräkning av avgift 

Avgift enligt tabell 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna A och B. 
 
Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende 
påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, äger byggnadsnämnden 
rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den 
sökande. 
 
Reducerad avgift vid justering av gällande lov 
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift 
enligt den tabell där åtgärden återfinns. 
 
Planavgift 
Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall 
bygglov beviljas med liten avvikelse. 
 
Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av tabell A.  
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Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- 
och tvåbostadshus 
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell A räknas 
tillhörande komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i 
samma ansökan. Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder, om de 
ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset. 
 
Tidsbegränsade bygglov 
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) 
som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd. 
 
Areabestämning 
Avgift för bygglov och rivningslov beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall 
bruttoarean BTA + öppenarean OPA.  
 
Planavgift beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall BTA + OPA.  
Mätningsavgift beräknas efter antalet punkter alternativt timdebitering.  Kartavgift 
beräknas efter markarean alternativt timdebitering.  
 
I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler 
enligt Svensk Standard SS 21054:2009. 
 
Timdebitering 
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom 
att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet 
nedlagda timmar i ärendet. 
 
Handläggningskostnaden 
Handläggningskostnaden per timme är 960 kronor för ärenden avseende tabell A 
och B. 
 
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning 
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den 
handläggningstid som har lagts ner i ärendet, enligt tabell A15-17. 
 
Tidsersättning 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning, enligt tabell A14. 
 
Höjning/sänkning av avgift 
Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning 
av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta 
om detta. 

Ändring av taxan 

Byggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna A och B samt det 
belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till 
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prisutvecklingen, under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat att 
delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker.  
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 

Betalning av avgift  

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne 
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd 
åtgärd vidtagits.  
 
Avgift får även tas ut i förskott. 
 
Icke utnyttjade bygglov 
På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder 
efter beslut om bygglov vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall 
bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att 
gälla. 
 
För bygglov/anmälningar där åtgärden inte påbörjats innan giltighetstiden gått ut, 
kan sökanden begära att nämnden ska återbetala avgift som inte utnyttjats, t ex 
avgift för utstakning och planavgift. Bygglovsavgiften eller handläggningsavgiften 
återbetalas inte varken helt eller delvis, eftersom det är en fast avgift för 
handläggning och beslut.  
 
Avgift för planbesked återbetalas inte varken helt eller delvis, eftersom det är en fast 
avgift för handläggning och beslut.  
 
I ett ärende med planavtal ska i avtalet framgå hur avräkningen ska ske. Tid för 
begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. 
 
Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras. 

Taxans ikraftträdande 

Beslut om taxa togs av Kommunfullmäktige 2019-12-17. Taxan tillämpas på 
ärenden som inkommer till kommunen fr.o.m. 2020-01-01. 
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Avgiftstabell A – Plan- och bygglovtaxa samt anmälan mm. 

A1 – Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader 
A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 

Ärendetyp 

  Nybyggnad  

 

Avgift 

 

Planavgift 

A 1.1 Planenligt 23 700 kr 47 400 kr 

A 1.2 Liten avvikelse 27 000 kr 47 400 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 23 700 kr - 

A 1.4 Enkel 
lokaliseringsprövning 

27 000 kr - 

A 1.5 

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som 
garage, carportar, förråd samt rivning mm. Detsamma gäller 
även anmälningspliktiga åtgärder, t ex eldstad, förutsatt att de 
ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

29 400 kr - 

A 1.6 Planenligt 18 700 kr 37 400 kr 

A 1.7 Liten avvikelse 22 000 kr 37 400 kr

A 1.8 Utanför planlagt område 18 700 kr - 

A 1.9 Enkel 
lokaliseringsprövning 

22 000 kr - 

A 1.10 

Nybyggnad av ett fritidshus, upp till 100 
kvm, med högst två bostäder. 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader 
som garage, carportar, förråd samt rivning mm. Detsamma 
gäller även anmälningspliktiga åtgärder, t ex eldstad, förutsatt 
att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till 
taxa.   

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

24 400 kr - 

A 1.11 Planenligt 3 200 kr 3 200 kr 

A 1.12 Liten avvikelse 6 500 kr 3 200 kr 

A 1.13 Utanför planlagt område 3 200 kr - 

A 1.14 Enkel 
lokaliseringsprövning 

6 500 kr - 

A 1.15 

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd ≤ 25 kvm. 
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus. 

  

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

8 900 kr - 

A 1.16 Planenligt 6 800 kr 6 800 kr 

A 1.17 Liten avvikelse 10 100 kr 6 800 kr 

A 1.18 Utanför planlagt område 6 800 kr - 

A 1.19 Enkel 
lokaliseringsprövning 

10 100 kr - 

A 1.20 

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd > 25 kvm. 
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus. 

  

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

12 500 kr - 

A 1.21 Planenligt 11 400 kr 22 800 kr 

A 1.22 Liten avvikelse 14 700 kr 22 800 kr

A 1.23 Utanför planlagt område 11 400 kr - 

A 1.24 Enkel 
lokaliseringsprövning 

14 700 kr - 

A 1.25 

Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd. 
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

17 100 kr - 

  Tillbyggnad       

A 1.26 Planenligt 6 800 kr 6 800 kr 

A 1.27 Liten avvikelse 10 100 kr 6 800 kr 

A 1.28 

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd. 
T ex mindre tillbyggnader (ändring av en- och 
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning av byggnadens 
volym) som tillbyggnad av garage och förråd. 

Utanför planlagt område 6 800 kr - 
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A 1.29 Enkel 
lokaliseringsprövning 

10 100 kr - 

A 1.30 Fullständig 
lokaliseringsprövning 

12 500 kr - 

A 1.31 Planenligt 3 200 kr 3 200 kr 

A 1.32 Liten avvikelse 6 500 kr 3 200 kr 

A 1.33 Utanför planlagt område 3 200 kr - 

A 1.34 Enkel 
lokaliseringsprövning 

6 500 kr - 

A 1.35 

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd. 
T ex mindre tillbyggnader (ändring av komplementbyggnader 
som innebär en ökning av byggnadens volym) som tillbyggnad av 
garage och förråd. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

8 900 kr - 

A 1.36 Planenligt 11 900 kr 23 800 kr 

A 1.37 Liten avvikelse 15 200 kr 23 800 kr 

A 1.38 Utanför planlagt område 11 900 kr - 

A 1.39 Enkel 
lokaliseringsprövning 

15 200 kr - 

A 1.40 

Tillbyggnad, med tekniskt samråd. 
T ex större tillbyggnader (ändring av en- och 
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning av byggnadens 
volym) där en kontrollansvarig krävs, t ex tillbyggnad i två plan 
och badrum. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

17 600 kr - 

A 1.41 Planenligt 3 200 kr 3 200 kr 

A 1.42 Liten avvikelse 6 500 kr 3 200 kr 

A 1.43 Utanför planlagt område 3 200 kr - 

A 1.44 Enkel 
lokaliseringsprövning 

6 500 kr - 

A 1.45 

Enkel tillbyggnad, utan tekniskt samråd. 
Mindre tillbyggnader som innebär en ökning av byggnadens 
volym med upp till 15 kvm. Gäller även t ex tillbyggnad av 
uterum/skärmtak. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

8 900 kr - 

  Ändring       

A 1.46 Planenligt 4 600 kr 4 600 kr 

A 1.47 Liten avvikelse 7 900 kr 4 600 kr 

A 1.48 Utanför planlagt område 4 600 kr - 

A 1.49 Enkel 
lokaliseringsprövning 

7 900 kr - 

A 1.50 

Ändring, utan tekniskt samråd, som avses i 
9 kap 2 § 3:e stycket PBL. 
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor, frisör eller hunddagis. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

10 300 kr - 

A 1.51 Planenligt 9 100 kr 9 100 kr 

A 1.52 Liten avvikelse 12 400 kr 9 100 kr 

A 1.53 Utanför planlagt område 9 100 kr - 

A 1.54 Enkel 
lokaliseringsprövning 

12 400 kr - 

A 1.55 

Ändring, med tekniskt samråd, som avses i 
9 kap 2 § 3:e stycket PBL. 
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor, frisör eller hunddagis där kontrollansvarig 
behövs. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

14 800 kr - 

A 1.56 Planenligt 1 200 kr - 

A 1.57 Liten avvikelse 1 800 kr - 

A 1.58 

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) 
PBL, utan tekniskt samråd. 
T ex mindre fasadändringar som insättning av fönster och dörr, 
samt byte av kulört eller fasadmaterial. 

    
A 1.59 Planenligt 4 600 kr - 

A 1.60 

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) 
PBL, med tekniskt samråd. 
T ex där fasadändringen påverkar den bärande konstruktionen. Liten avvikelse 7 900 kr - 
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A2 – Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller 
tvåbostadshus eller komplementbyggnader 

A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader 

Ärendetyp   

  Nybyggnad  Avgift Planavgift 

A 2.1 Planenligt 7 900 kr 15 800 kr 

A 2.2 Liten avvikelse 11 200 kr 15 800 kr 

A 2.3 Utanför planlagt område 7 900 kr - 

A 2.4 Enkel 
lokaliseringsprövning 

11 200 kr - 

A 2.5 

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd. 
T ex sophus, cykelrum, förråd och carport mm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

13 600 kr - 

A 2.6 Planenligt 23 700 kr 47 400 kr 

A 2.7 Liten avvikelse 27 000 kr 47 400 kr 

A 2.8 Utanför planlagt område 23 700 kr - 

A 2.9 Enkel 
lokaliseringsprövning 

27 000 kr - 

A 2.10 

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd. 
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm. 

  

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

29 400 kr - 

A 2.11 Planenligt 20 500 kr 41 000 kr 

A 2.12 Liten avvikelse 23 800 kr 41 000 kr 

A 2.13 Utanför planlagt område 20 500 kr - 

A 2.14 Enkel 
lokaliseringsprövning 

23 800 kr - 

A 2.15 

Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA) 
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm. 

  

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

26 200 kr - 

A 2.16 Planenligt 31 800 kr 63 600 kr 

A 2.17 Liten avvikelse 35 100 kr 63 600 kr 

A 2.18 Utanför planlagt område 31 800 kr - 

A 2.19 Enkel 
lokaliseringsprövning 

35 100 kr - 

A 2.20 

Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA) 
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm. 

  

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

37 500 kr - 

A 2.21 Planenligt 54 600 kr 109 200 kr 

A 2.22 Liten avvikelse 57 900 kr 109 200 kr 

A 2.23 Utanför planlagt område 54 600 kr - 

A 2.24 Enkel 
lokaliseringsprövning 

57 900 kr - 

A 2.25 

Nybyggnad 1001-2500 kvm (BTA+OPA) 
Tex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm. 

  

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

60 300 kr - 

A 2.26 Planenligt 91 000 kr 182 000 kr 

A 2.27 Liten avvikelse 94 300 kr 182 000 kr 

A 2.28 Utanför planlagt område 91 000 kr - 

A 2.29 Enkel 
lokaliseringsprövning 

94 300 kr - 

A 2.30 

Nybyggnad ≥ 2501 kvm (BTA+OPA) 
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

96 700 kr - 
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  Tillbyggnad 

A 2.31 Planenligt 4 100 kr 4 100 kr 

A 2.32 

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd. 
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder Liten avvikelse 7 400 kr 4 100 kr 

A 2.33 Utanför planlagt område 4 100 kr - 

A 2.34 Enkel 
lokaliseringsprövning 

7 400 kr - 

A 2.35 

mm.

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

9 800 kr - 

A 2.36 Planenligt 7 800 kr 7 800 kr 

A 2.37 Liten avvikelse 11 100 kr 7 800 kr 

A 2.38 Utanför planlagt område 7 800 kr - 

A 2.39 Enkel 
lokaliseringsprövning 

11 100 kr - 

A 2.40 

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd. 
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

  

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

13 500 kr - 

A 2.41 Planenligt 6 000 kr 12 000 kr 

A 2.42 Liten avvikelse 9 300 kr 12 000 kr 

A 2.43 Utanför planlagt område 6 000 kr - 

A 2.44 Enkel 
lokaliseringsprövning 

9 300 kr - 

A 2.45 

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd. 
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

11 700 kr - 

A 2.46 Planenligt 9 600 kr 19 200 kr 

A 2.47 Liten avvikelse 12 900 kr 19 200 kr 

A 2.48 Utanför planlagt område 9 600 kr - 

A 2.49 Enkel 
lokaliseringsprövning 

12 900 kr - 

A 2.50 

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd. 
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

15 300 kr - 

A 2.51 Planenligt 9 600 kr 19 200 kr 

A 2.52 Liten avvikelse 11 400 kr 19 200 kr 

A 2.53 Utanför planlagt område 9 600 kr - 

A 2.54 Enkel 
lokaliseringsprövning 

11 400 kr - 

A 2.55 

Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) utan 
tekniskt samråd. 
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

15 300 kr - 

A 2.56 Planenligt 12 300 kr 24 600 kr 

A 2.57 Liten avvikelse 15 600 kr 24 600 kr 

A 2.58 Utanför planlagt område 12 300 kr - 

A 2.59 Enkel 
lokaliseringsprövning 

15 600 kr - 

A 2.60 

Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd. 
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

18 000 kr - 

A 2.61 Planenligt 18 200 kr 36 400 kr 

A 2.62 Liten avvikelse 21 500 kr 36 400 kr 

A 2.63 Utanför planlagt område 18 200 kr - 

A 2.64 Enkel 
lokaliseringsprövning 

21 500 kr - 

A 2.65 

Tillbyggnad ≥ 1201 kvm (BTA+OPA) 
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

23 900 kr - 
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  Ändring 

A 2.66 Planenligt 1 200 kr - 

A 2.67 
 
 
 
 

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) 
PBL, utan tekniskt samråd. 
T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av 
takmaterial, insättning av fönster och dörr mm. 

Liten avvikelse 4 500 kr - 

A 2.68 Planenligt 2 400 kr - 

A 2.69 

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) 
PBL, med tekniskt samråd. 
T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av 
takmaterial, insättning av fönster och dörr mm. 

Liten avvikelse 5 700 kr - 

A 2.70 Planenligt 4 500 kr 4 500 kr 

A 2.71 Liten avvikelse 7 800 kr 4 500 kr 

A 2.72 Utanför planlagt område 4 500 kr - 

A 2.73 Enkel 
lokaliseringsprövning 

7 800 kr - 

A 2.74 

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 
a-b) PBL, utan tekniskt samråd. 
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel etc. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

10 200 kr - 

A 2.75 Planenligt 8 100 kr 8 100 kr 

A 2.76 Liten avvikelse 11 400 kr 8 100 kr 

A 2.77 Utanför planlagt område 8 100 kr - 

A 2.78 Enkel 
lokaliseringsprövning 

11 400 kr - 

A 2.79 

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 
a-b) PBL, med tekniskt samråd. 
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel etc. där kontrollansvarig behövs. 

 

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

13 800 kr - 

A 2.80 Planenligt 9 100 kr 9 100 kr 

A 2.81 Liten avvikelse 12 400 kr 9 100 kr 

A 2.82 Utanför planlagt område 9 100 kr - 

A 2.83 Enkel 
lokaliseringsprövning 

12 400 kr - 

A 2.84 

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 
a-b) PBL, utan tekniskt samråd. 
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt till 
bostad från kontor eller handel etc.   

  

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

14 800 kr - 

A 2.85 Planenligt 13 600 kr 13 600 kr 

A 2.86 Liten avvikelse 16 900 kr 13 600 kr 

A 2.87 Utanför planlagt område 13 600 kr - 

A 2.88 Enkel 
lokaliseringsprövning 

16 900 kr - 

A 2.89 

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 
a-b) PBL, med tekniskt samråd. 
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt till 
bostad från kontor eller handel etc. där kontrollansvarig behövs. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

19 300 kr - 

 Stora enkla byggnader 

A 2.90 Planenligt 4 500 kr 9 000 kr 

A 2.91 Liten avvikelse 7 800 kr 9 000 kr 

A 2.92 Utanför planlagt område 4 500 kr - 

A 2.93 Enkel 
lokaliseringsprövning 

7 800 kr - 

A 2.94 

Stora enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler 0-
50 kvm. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

10 200 kr - 

A 2.95 Planenligt 6 800 kr 13 600 kr 

A 2.96 

Stora enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler Liten avvikelse 10 100 kr 13 600 kr 
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A 2.97 Utanför planlagt område 6 800 kr - 

A 2.98 Enkel 
lokaliseringsprövning 

10 100 kr - 

A 2.99 

51-100 kvm. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

12 500 kr - 

A 2.100 Planenligt 9 100 kr 18 200 kr 

A 2.101 Liten avvikelse 12 400 kr 18 200 kr 

A 2.102 Utanför planlagt område 9 100 kr - 

A 2.103 Enkel 
lokaliseringsprövning 

12 400 kr - 

A 2.104 

Stora enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler 
101-500 kvm. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

14 800 kr - 

A 2.105 Planenligt 12 500 kr 25 000 kr 

A 2.106 Liten avvikelse 15 800 kr 25 000 kr 

A 2.107 Utanför planlagt område 12 500 kr - 

A 2.108 Enkel 
lokaliseringsprövning 

15 800 kr - 

A 2.109 

Stora enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler  
≥ 501 kvm. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning 

18 200 kr - 

A3 – Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 
A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 

  
  

Ärendetyp Avgift Planavgift 

A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 
liten omgivningspåverkan. 
T ex fasadskylt i ett mindre utsatt läge. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.  

1 200 kr - 

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 
stor omgivningspåverkan. 

5 000 kr - 

A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den 
mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller 
ljusanordningar. 

500 kr - 

A4 – Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än 
byggnader, del 1 

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 
  
  

Ärendetyp Avgift   

A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och 
golfbanor. 

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid. 

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
upplag och materialgårdar. 

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid. 
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A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
upplag upp till 100 kvm. 

2 200 kr 

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta 
cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är 
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra 
olyckshändelser. 

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid. 

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- 
eller telemaster eller torn. 

  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid. 

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
vindkraftverk. 

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid. 

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
begravningsplatser. 

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid. 

A5 – Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än 
byggnader, del 2 

A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 
plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 
  

Ärendetyp Avgift Planavgift 

A 5.1 Planenligt 2 400 kr 2 400 kr 

A 5.2 Liten avvikelse 5 700 kr 2 400 kr 

A 5.3 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
utan tekniskt samråd. 

Utanför planlagt område 2 400 kr - 

A 5.4 Planenligt 6 900 kr 6 900 kr 

A 5.5 Liten avvikelse 10 200 kr 6 900 kr 

A 5.6 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
med tekniskt samråd. 

Utanför planlagt område 6 900 kr - 

A 5.7 0- 500 kvm 3 200 kr 6 400 kr 

A 5.8 501-1000 kvm 6 500 kr 6 400 kr 

A 5.9 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkering. 

≤ 1001 kvm 3 200 kr - 

A 5.10 Planenligt 3 800 kr 7 600 kr 

A 5.11 Liten avvikelse 7 100 kr 7 600 kr 

A 5.12 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av 
transformatorstation. 

Utanför planlagt område 3 800 kr - 

Enkel 
lokaliseringsprövning

7 100 kr -

Fullständig 
lokaliseringsprövning

9 500 kr -

A 5.13 Nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov.   Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid. 

A 5.14 Liten ändring av lov.   Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid. 
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A6 – Anmälningspliktiga åtgärder 
A 6 Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 

A 6.1 Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan tekniskt samråd. 2 500 kr 

A 6.2 Rivning av byggnad eller del av byggnad, med tekniskt samråd. 7 500 kr 

A 6.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd. 
Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver anmälan. 

3 600 kr 

A 6.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd. 
Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen men kräver anmälan. 

8 600 kr 

A 6.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd. 

1 200 kr 

A 6.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd. 

6 200 kr 

A 6.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd. 1 200 kr 

A 6.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd. 6 200 kr 

A 6.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt 
samråd, vid installation utöver den första debiteras 50 % per eldstad av 
avgiften. 

1 200 kr 

A 6.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt 
samråd. 

6 200 kr 

A 6.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan 
tekniskt samråd. 

2 500 kr 

A 6.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med 
tekniskt samråd. 

7 500 kr 

A 6.13 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd. 

2 500 kr 

A 6.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd. 

7 500 kr 

A 6.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 
utan tekniskt samråd. 

2 500 kr 

A 6.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 
med tekniskt samråd. 

7 500 kr 

A 6.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd. 

450 kr 

A 6.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter, med tekniskt samråd. 

5 450 kr 

A 6.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt 
samråd. 

4 500 kr 
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A 6.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt 
samråd. 

9 500 kr 

  Attefall 

A 6.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 
9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd. 
T ex Attefallshus utan bostad, uterum, garage eller förråd mm. 

2 400 kr 

A 6.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 
9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd. 
Attefallshus med högre komplexitet. 

7 400 kr 

A 6.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd. 
Attefallsbostadshus 

4 500 kr 

A 6.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd. 
Attefallsbostadshus 

9 500 kr 

A 6.25 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 
1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd. 
Attefallstillbyggnader 15 kvm. 

2 400 kr 

A 6.26 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 
1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd. 
Attefallstillbyggnader 15 kvm. 

7 400 kr 

A 6.27 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd. 

1 200 kr 

A 6.28 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd. 

6 200 kr 

A 6.29 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 
kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd. 

4 500 kr 

A 6.30 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 
9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd. 

9 500 kr 

A7 – Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 
A 7 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 

A 7.1 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd. 3 200 kr 

A 7.2 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd. 8 200 kr 

A8 – Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver 
rivningslov 

A 8 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 

Ärendetyp Avgift 

A 8.1 Rivning av enkel byggnad eller enkel tillbyggnad. 1 500 kr 

A 8.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd. 3 000 kr 

A 8.3 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd. 8 000 kr 
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A9 – Förhandsbesked 
A 9 Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 

A 9.1 Innanför planlagt område 7 700 kr 

A 9.2 

Förhandsbesked 

Utanför planlagt område 9 100 kr 

 
  
A10 – Villkorsbesked 

A 10 Villkorsbesked 
  

Ärendetyp Avgift 

A 10.1 Villkorsbesked Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme. 

A11 – Ingripandebesked 
A 11 Ingripandebesked 

  

Ärendetyp Avgift 

A 11.1 Ingripandebesked Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme. 

A12 – Extra arbetsplatsbesök 
A 12 Extra arbetsplatsbesök 

  

Ärendetyp Avgift 

A 12.1 Extra arbetsplatsbesök Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme. 

A13 – Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilla lov) 
A 13 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

  

Ärendetyp Avgift 

A 13.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande 
åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller. 

50 % av avgiften i 
enighet med 
tillämplig tabell. 

A 13.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande 
åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller. 

Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme. 
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A14 – Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 
A 14 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

  

Ärendetyp Avgift 

A 14.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 
  

Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme. 

A15 – Avslag 
A 15 Avslag 

  

Ärendetyp Avgift 

A 15.1 Avslag 
  

Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattningen 
för tillämplig 
ärendetyp. 

A16 – Avskrivning 
A 16 Avskrivning 

  

Ärendetyp Avgift 

A 16.1 Avskrivning 
  

Om avgift tas ut 
debiteras med 
minst 1 timme plus 
nedlagd 
handläggningstid. 

A17 – Avvisning 
A 17 Avvisning 

  

Ärendetyp Avgift 

A 17.1 Avvisning 
  

Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattningen 
för tillämplig 
ärendetyp. 

A18 – Planbesked 
A 18 Planbesked 

Ärendetyp Avgift 

A 18.1 Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas 
enligt standardutförande. 

9 600 kr 
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A 18.2 Planbesked, negativt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas 
enligt standardutförande.          

80 % av A18.1 

A 18.3 Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedriva 
enligt utökat förfarande. 

15 300 kr 

A 18.4 Planbesked, negativt. 80 % av A18.3 

Avgiftstabell B – Kart- och mättaxa samt utstakning mm. 

Tabellen nedan visar avgifter för uppdrag enligt kart- och mättaxa samt utstakning 
mm. Om uppdraget som utförs är en del av kommunens myndighetsutövning 
tillkommer inte moms på avgifterna, dvs om uppdragen inte kan hänföras till 
myndighetsutövning tillkommer lagstadgad moms på de avgifter som anges nedan.

B1 – Nybyggnadskarta 
B 1   Nybyggnadskarta 

Moms tas ej ut på avgift gällande nybyggnadskarta  

Ärendetyp Avgift 

I normal nybyggnadskarta ingår följande information: fastighetsindelning, rättigheter, 
byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar, vattendrag, markhöjder, arbetsfix, 
murar, staket, fornminnen och detaljer som i övrigt kan påverka byggytan. Gällande 
detaljplaner och bestämmelser har tolkats in tillsammans med uppgifter om 
infrastruktur för va-ledningar och fjärrvärme. Den förenklade nybyggnadskartan 
innehåller samma information som ovan förutom markhöjder och ledningar.  
Avgiften för förenklad nybyggnadskarta  är 2/3 av kostnaden för normal 
nybyggnads-karta.

  

B 1.1 Normal 
nybyggnadskarta 

6 800 kr 

B 1.2 

Nybyggnadskarta för alla en- och 
tvåbostadshus oavsett fastighetens yta (ej 
gruppbyggda en- och tvåbostadshus). Förenklad 

nybyggnadskarta 
4 533 kr 

B 1.3 Normal 
nybyggnadskarta 

6 800 kr 

B 1.4 

Nybyggnadskarta  
< 2000 kvm tomtarea. 

Förenklad 
nybyggnadskarta 

           4 533 kr

B 1.5 Normal 
nybyggnadskarta 

11 400 kr 

B 1.6 

Nybyggnadskarta 
2000- 10 000 kvm tomtarea. 

Förenklad 
nybyggnadskarta 

           7 600 kr 

B 1.7 Nybyggnadskarta  
> 10 000 kvm tomtarea. 

Normal 
nybyggnadskarta 

20 500 kr 
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B 1.8 Förenklad 
nybyggnadskarta 

13 666 kr. 

B 1.9 Om en befintlig nybyggnadskarta finns, men denna kräver mindre 
omfattande uppdatering kan en reviderad nybyggnadskarta upprättas. 

Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.

B 1.10 Kontroll eller uppdatering av nybyggnadskarta. Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.

 
  
B2 – Primärkarta 
B 2 Primärkarta 

Ärendetyp Avgift 

Primärkartan är en detaljerad karta som visar fastighetsindelning och anläggningar på 
marken, främst inom kommunens tätorter. Kartan innehåller höjdkurvor, byggnader, 
vägkanter, häckar, staket, vattendrag med mera. Primärkartan används som ett 
utgångsmaterial för upprättande av bland annat grundkartor och nybyggnadskartor.

Som underlag för arbetet att ta fram en detaljplan ska, om det inte är uppenbarat 
onödigt, upprättas en grundkarta. Grundkartan ska innehålla den information om 
fastighetsförhållandena med gränser och byggnader och den övriga information om 
planområdet som har betydelse för hur detaljplanen utformas och genomförs.

  

 Primärkarta  
Vid uppdrag gällande primärkarta eller grundkarta tillkommer 6 % moms  på 
den avgift som anges i tabell nedan.

B 2.1 Tillfälliga nyttjare, per hektar. 1 500 kr 

B 2.2 Enstaka fastighet för privat bruk, utskrift, pdf/dwg, A4/A3. 150 kr 

  Inmätning av annat  

B 2.3 Inmätning av annat än det som normalt ingår i grundkartan. Timdebitering 
för varje 
påbörjad 
arbetstimme. 

  Uppdatering   

B 2.4 Uppdatering av grundkartan. Timdebitering 
för varje 
påbörjad 
arbetstimme. 

B 2.5 Upprättande av grundkarta. Timdebitering 
för varje 
påbörjad 
arbetstimme.

B3 – Fastighetsförteckning 
B 3 Fastighetsförteckning 

Moms tas ej ut på avgift gällande fastighetsförteckning.

Ärendetyp Avgift 

B 3.1   Fastighetsförteckning 

Timdebitering 
för varje 
påbörjad 
arbetstimme.
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 Uppdatering 

B 3.2 Uppdatering av fastighetsförteckning. Timdebitering 
för varje 
påbörjad 
arbetstimme. 

B4 – Mätning 
B 4 Mätning 

Vid mätuppdrag tillkommer 25 % moms  på den avgift som anges i tabell 
nedan.
  

Ärendetyp Avgift 

Till bygglovsansökan eller anmälan behöver det, i de flesta fall, finnas en situationsplan 
eller en nybyggnadskarta med den planerade åtgärden inritad. På situationsplanen är 
det lämpligt att byggnadens eller anläggningens yttermått, höjdläge och avstånd till 
gränser framgår. Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks 
ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden kommer att hamna 
på tomten.                                                                                                             
Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är 
placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan 
och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

 

B 4.1 Grovutstakning, 1-6 punkter. 2 300 kr 

B 4.2 Grovutstakning, 7-15 punkter. 4 600 kr 

B 4.3 Grovutstakning, > 15 punkter. 7 000 kr 

B 4.4 Lägeskontroll Timdebitering 
för varje 

påbörjad 
arbetstimme

B 4.5 Annat mätuppdrag Timdebitering 
för varje 

påbörjad 
arbetstimme

B 4.6 Gränsutvisning Timdebitering 
för varje 

påbörjad 
arbetstimme

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder 

Allmänna regler om kommunala avgifter 

Regler i kommunallagen  

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § 
kommunallagen (2017:725) som har följande lydelse:  
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”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som de 
är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det 
följer av lag eller annan författning.”  

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den 
kommunallagsreglerade sektorn. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller 
en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” 
som tillhandahålls inom ramen för obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s. 
79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig 
uppdragsverksamhet inom PBL:s tillämpningsområde, och för uppdragsverksamhet 
inom anknytande tillämpningsområden. Andra stycket innebär att avgifter för 
tjänster/nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla bara får tas ut om 
det är särskilt föreskrivet. Möjlighet för byggnadsnämnden att ta ut ersättning för de 
tjänster och nyttigheter som nämnden är skyldig att tillhandahålla enligt plan- och 
bygglagen ges i 12 kap. 8 § PBL (se nedan under ”Regler i PBL”). 

Självkostnadsprincipen  

Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet enligt 2 
kap. 6 § kommunallagen: 
 

” Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som 
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 
tillhandahåller.” 

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av 
självkostnadsprincipen. 
 
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet 
med verksamheten inte får vara att ge vinst. Det innebär inte att avgifterna aldrig får 
överstiga kostnaderna. Det totala avgiftsuttaget får dock inte under en längre tid 
överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Dalman m.fl. – 
Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2011 s. 499). 
 
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta 
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel 
på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och 
utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av 
kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med 
(se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85). 
 
I PBL har självkostnadsprincipen fått en egen reglering. Enligt 12 kap. 10 § PBL får 
en avgift enligt 12 kap. 8-9 § inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för 
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. Det innebär att de 
olika typerna av åtgärder som kommunen tar ut avgift för, var och en för sig utgör 
ett eget självkostnadsområde. Lagtexten ger dock ingen vägledning i fråga om hur 
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långt uppdelningen på olika åtgärdstyper bör drivas när de genomsnittliga 
kostnaderna ska beräknas. Vägledande rättspraxis saknas. 
 
En kommuns eventuella uppdragsverksamhet i anslutning till plan- och bygglagen 
och övrig byggnadslagstiftning bör betraktas som en självständig verksamhet i 
självkostnadshänseende eftersom den inte grundas på PBL:s bestämmelser. 

Likställighetsprincipen 

Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas 
storlek i det enskilda fallet ska bestämmas, eller annorlunda uttryckt, hur de totala 
kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. Av betydelse för 
avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k. 
likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § kommunallagen. 
 

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat”. 

Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper 
av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. 
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för 
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge 
ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av 
fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning. 
Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. 
Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till 
kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även 
schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Dalman m.fl. a.a. s. 75). 

Retroaktivitetsförbudet  

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I 
rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala 
avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 
4 § kommunallagen: 
 

”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande 
kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns 
synnerliga skäl för det”. 

Regler i PBL  

För byggnadsnämndens ansvarsområde finns särskilda föreskrifter i 12 kap. 8 § i 
plan- och bygglagen (2010:900). Där anges att byggnadsnämnden får ta ut avgifter 
för 
 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked,  
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2. beslut om lov,  
3. tekniska samråd och slutsamråd,  
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,  
5. upprättande av nybyggnadskartor,  
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,  
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §, och  
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

 
Byggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser (även 
program) om: 
 

1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för 
annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift 
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och 

2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna. 

 
Slutligen anges i 12 kap. 10 § att grunden för hur avgifterna ska beräknas ska anges 
i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Som nämnts ovan anges i samma 
bestämmelse att avgiften inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för 
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.  
 
Byggnadsnämndens obligatoriska rådgivningsverksamhet och allmänna 
övervakningsverksamhet ska vara skattefinansierad. Något lagstöd för att ta ut 
avgift för sådan verksamhet finns inte. 

Administrativa rutiner 

Kommunfullmäktiges beslut om taxa  

Av ordalydelsen i 12 kap. 10 § PBL framgår att grunderna för hur avgifterna ska 
beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Det 
innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Det bör 
framhållas att stöd i taxan krävs för att avgifter ska kunna tas ut för prövning enligt 
PBL. Kommunfullmäktige kan dock delegera beslutanderätten till kommunstyrelsen 
eller annan kommunal nämnd att anpassa taxan med hänsyn till prisutvecklingen. 
Detta måste klart framgå av kommunfullmäktiges beslut till vilken nämnd och på 
vilka villkor delegering sker. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss 
prövning innebär det att den verksamheten ska skattefinansieras. 

Överklagande av beslut om taxa  

Kommunfullmäktiges beslut om taxan (eller, efter delegation, kommunal nämnds 
beslut om indexuppräkning av taxan) kan överklagas enligt reglerna om 
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laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje 
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande 
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då 
protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
 
Det bör observeras att kommunens beslut om taxan som regel inte behöver vinna 
laga kraft innan den börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då 
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits. 

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 

Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän  

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den eller de 
kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut om avgift kan fattas 
av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter delegation. Om 
beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras ligger beslutanderätten kvar hos 
den ansvariga kommunala nämnden. Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta 
beslut om avgifter bör delegeras till tjänstemännen. Det är då viktigt att 
delegationsordningen anpassas till gällande regler. 
 
I de fall avgiften framgår direkt av taxan är det mycket som talar för att 
avgiftsdebiteringen utgör ren verkställighet. Något särskilt avgiftsbeslut skulle med 
detta synsätt inte behöva fattas, utan det skulle räcka att en räkning på avgiften 
skickas till den som begärt åtgärden. Påförandet av avgift kan dock innehålla sådana 
självständiga bedömningar som gör att debiteringen inte bör betraktas som ren 
verkställighet – det gäller t.ex. nedlagd tid på ett ärende eller beaktande av skäl för 
jämkning av avgift. I sådana fall bör ett formellt beslut om avgiften fattas, liksom i 
de fall sökanden begär det, så att denne får möjlighet att överklaga beslutet. 
 
PBL ger inte utrymme för ”ändring av lov”. En lovpliktig åtgärd ska utföras i 
enlighet med beviljat lov. En ansökan om t.ex. ändrad fönstersättning kräver att 
ansökan handläggs som en ansökan om ett nytt lov. Ärendet kan sannolikt 
handläggas förhållandevis snabbt eftersom en liknande prövning nyligen har gjorts. 
Byggnadsnämnden ges därför möjlighet att reducera avgiften i sådana fall. 

Kommunicering  

Frågan om kommunicering regleras i 25 § första stycket förvaltningslagen 
(2017:900). 
 
Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part 
har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än 
honom själv och han har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser 
myndighetsutövning mot någon enskild.  
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Här kan observeras att det endast är uppgifter eller sakförhållanden som har 
betydelse för bedömningen av vilken avgift som ska bestämmas som behöver 
kommuniceras. Dessutom gäller kravet på kommunicering endast sådana uppgifter 
som har tillförts ärendet av myndigheten eller någon annan än sökanden. I vissa fall 
får ett ärende avgöras utan kommunicering, bl.a. om uppgiften saknar betydelse 
eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga (25 § första 
stycket andra meningen förvaltningslagen). 
 
Enligt vår uppfattning bör det inför ett avgiftsbeslut normalt inte krävas någon 
särskild kommunicering av beslutsunderlaget, främst av det skälet att de uppgifter 
som läggs till grund för beslutet har tillförts ärendet av sökanden själv. Nämndens 
uppfattning om avgiftens storlek behöver inte kommuniceras.  
 
Om timdebitering tillämpas, tillförs uppgift om nedlagd handläggningstid ärendet av 
nämnden själv. Så länge timdebiteringen håller sig inom ”normala” ramar bör det 
inte krävas att nämnden kommunicerar sökanden om den beräknade tidsåtgången. 
Om avgiften avser ett större antal timmar, eller om den avviker från vad som är 
normalt förekommande för en viss typ av ärenden bör myndigheten däremot 
underrätta sökanden om det antal timmar nämnden lagt ner på ärendet. Sökanden 
kan i sådana fall eventuellt ha synpunkter på rimligheten av nedlagd tid. 
 
Det finns givetvis inte något som hindrar nämnden att kommunicera beslutsunderlag 
eller förslag till beslut för yttrande till sökanden.  
 
Om kommunicering sker bestämmer myndigheten om underrättelsen ska ske 
muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på annat sätt. Muntlig 
kommunicering dokumenteras t.ex. genom dagboksanteckningar.  
 
När kommunicering sker bör den tid inom vilken sökanden har tillfälle att yttra sig 
bestämmas. Tidsfristen bör bestämmas så att det ges skäligt rådrum för sökanden att 
yttra sig. Någon påföljd för att sökanden underlåter att yttra sig bör inte sättas ut. 

Avgiftsbeslutets innehåll  

Av ett beslut om avgift bör det framgå: 
 

• hur stor avgiften är  
• med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats  
• hur betalning ska ske 
• när betalning ska ske  
• hur avgiftsbeslutet kan överklagas  
• att mervärdeskatt inte utgår på avgift som avser myndighetsutövning 

Mervärdesskatt  

Enligt 4 kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, utgår inte mervärdesskatt 
bl.a. på verksamhet som bedrivs av en kommun och som ingår som ett led i 
myndighetsutövning. 
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Definitioner 

Begrepp Definition 
Bruttoarea (BTA) Bruttoarean utgörs av den sammanlagda arean av mätvärda delar 

av våningsplan. Väggar, trappor och inredningsenheter som 
köksskåp, garderober osv räknas in i bruttoarean. 

Byggnadsarea (BYA) Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragar 
byggnadsdelar utan hänsyn till antal våningar eller höjd. Det är 
ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas. 

Byggherre Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra 
projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.  Byggherren 
behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk 
person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en 
kommun eller en annan myndighet. 

Byggnad En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar 
och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under 
mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är 
avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i 
den. 

Kontrollansvarig Den kontrollansvarige ska vara till byggherrens hjälp och se till att 
kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för 
åtgärderna följs.  
Den kontrollansvarige ska ha den kunskap, erfarenhet och 
lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste 
kunna styrka detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat 
certifieringsorgan. 

Lokaliseringsprövning En bedömning om platsen är lämplig att bebygga med det som 
ansökan gäller. Beroende på vad ansökan gäller kan det krävas 
platsbesök, remissutskick och utskick till berörda 
grannar/sakägare. 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 
byggnad till en ny plats. 

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Småhus Bostadshus för permanent- eller fritidsboende med högst 2 
bostäder. 

Tekniskt samråd Ett möte på kommunhuset där byggnadsinspektör, kontrollansvarig 
och byggherre bör närvara. Då går man bland annat igenom hur 
arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och 
de tekniska handlingarna. 

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
volym. 

Utstakning Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär 
att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning 
märks ut på marken. 

Ändring av byggnad En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 

Öppenarea (OPA) Mätvärd area under tak som är gjort för vistelse eller förvaring och 
som omsluts av helt eller delvis öppna sidor, dock mer öppna än 
slutna sidor eller enklare uttryckt del av byggnad som inte omsluts 
av väggar. 
 
I öppenarea inräknas balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, 
taktäckt uteplats, öppet garage och liknande. 
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Kommunnamn
Datum
Upprättad av

Handläggningskostnad
per timme för lov,
anmälan mm
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Tabell nr Rubrik Länk till
taxetabell

Länk till
tidsuppskattning

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader → →
A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader → →
A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar → →
A 4 Bygglov och tekniskt kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 → →
A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) → →
A 6 Anmälningspliktiga åtgärder → →
A 7 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder → →
A 8 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov → →
A 9 Förhandsbesked → →
A 10 Villkorsbesked → →
A 11 Ingripandebesked → →
A 12 Extra arbetsplatsbesök → →
A 13 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) → →
A 14 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder → →
A 15 Avslag → →
A 16 Avskrivning → →
A 17 Avvisning → →
A 18 Planbesked → →
A 19 #N/A → →
A 20 #N/A → →
A 21 #N/A → →
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A Plan- och bygglovtaxa samt anmälan mm.
A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Ärendetyp Avgift Planavgift
Nybyggnad

A 1.2 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage,
carportar, förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även
anmälningspliktiga åtgärder, t ex eldstad, förutsatt att de ingår i samma
ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.

Planenligt 23 700 kr 47 400 kr
A 1.3 Liten avvikelse 27 000 kr 47 400 kr
A 1.3 Utanför planlagt område 23 700 kr
A 1.4 Enkel

lokaliseringsprövning
27 000 kr

A 1.5 Fullständig
lokaliseringsprövning

29 400 kr

A 1.7 Nybbyggnad av ett fritidshus, upp till 100 kvm,
med högst två bostäder
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage,
carportar, förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även
anmälningspliktiga åtgärder, t ex eldstad, förutsatt att de ingår i samma
ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.

Planenligt 18 700 kr 37 400 kr
A 1.8 Liten avvikelse 22 000 kr 37 400 kr
A 1.9 Utanför planlagt område 18 700 kr

A 1.10 Enkel
lokaliseringsprövning

22 000 kr

A 1.11 Fullständig
lokaliseringsprövning

24 400 kr

A 1.12 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan
tekniskt samråd  ≤ 25 kvm
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.

Planenligt 3 200 kr 3 200 kr
A 1.13 Liten avvikelse 6 500 kr 3 200 kr
A 1.14 Utanför planlagt område 3 200 kr
A  1.15 Enkel

lokaliseringsprövning
6 500 kr

A 1.16 Fullständig
lokaliseringsprövning

8 900 kr

A 1.17 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan
tekniskt samråd  > 25
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.

Planenligt 6 800 kr 6 800 kr
A 1.18 Liten avvikelse 10 100 kr 6 800 kr
A 1.19 Utanför planlagt område 6 800 kr
A 1.20 Enkel

lokaliseringsprövning
10 100 kr

A 1.21 Fullständig
lokaliseringsprövning

12 500 kr

A 1.22 Nybyggnad av komplementbyggnad, med
tekniskt samråd
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.

Planenligt 11 400 kr 22 800 kr
A 1.23 Liten avvikelse 14 700 kr 22 800 kr
A 1.24 Utanför planlagt område 11 400 kr
A 1.20 Enkel

lokaliseringsprövning
14 700 kr

A 1.21 Fullständig
lokaliseringsprövning

17 100 kr

Tillbyggnad
A 1.28 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

T ex mindre tillbyggnader (ändring av en- och tvåbostadshus/fritidshus
som innebär en ökning av byggnadens volym) som tillbyggnad av
garage och förråd.

Planenligt 6 800 kr 6 800 kr
A 1.29 Liten avvikelse 10 100 kr 6 800 kr
A 1.30 Utanför planlagt område 6 800 kr
A 1.31 Enkel

lokaliseringsprövning
10 100 kr

A 1.32 Fullständig
lokaliseringsprövning

12 500 kr
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A 1.33 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd
T ex mindre tillbyggnader (ändring av  komplementbyggnader som
innebär en ökning av byggnadens volym) som tillbyggnad av garage och
förråd.

Planenligt 3 200 kr 3 200 kr
A 1.34 Liten avvikelse 6 500 kr 3 200 kr
A 1.35 Utanför planlagt område 3 200 kr
A 1.36 Enkel

lokaliseringsprövning
6 500 kr

A 1.37 Fullständig
lokaliseringsprövning

8 900 kr

A 1.38 Tillbyggnad, med tekniskt samråd
T ex större tillbyggnader (ändring av en- och tvåbostadshus/fritidshus
som innebär en ökning av byggnadens volym) där en kontrollansvarig
krävs, t ex tillbyggnad i två plan och badrum.

Planenligt 11 900 kr 23 800 kr
A 1.39 Liten avvikelse 15 200 kr 23 800 kr
A 1.40 Utanför planlagt område 11 900 kr
A 1.31 Enkel

lokaliseringsprövning
15 200 kr

A 1.32 Fullständig
lokaliseringsprövning

17 600 kr

A 1.43 Enkel tillbyggnad, utan tekniskt samråd
Mindre tillbyggnader som innebär en ökning av byggnadens volym med
upp till 15 kvm. Gäller även t ex tillbygnad av uterum/skärmtak

Planenligt 3 200 kr 3 200 kr
A 1.44 Liten avvikelse 6 500 kr 3 200 kr
A 1.45 Utanför planlagt område 3 200 kr

A 1.36 Enkel
lokaliseringsprövning

6 500 kr

A 1.37 Fullständig
lokaliseringsprövning

8 900 kr

Ändring
A 1.49 Ändring, utan tekniskt samråd, som avses i 9

kap 2 § 3:e stycket PBL
T ex ändrad använding byggnades användningssätt från bostad till
kontor, frisör eller hunddagis.

Planenligt 4 600 kr 4 600 kr
A 1.50 Liten avvikelse 7 900 kr 4 600 kr
A 1.51 Utanför planlagt område 4 600 kr
A 1.42 Enkel

lokaliseringsprövning
7 900 kr

A 1.43 Fullständig
lokaliseringsprövning

10 300 kr

A 1.54 Ändring, med tekniskt samråd, som avses i 9
kap 2 § 3:e stycket PBL
T ex ändrad användning av byggnades användningssätt från bostad till
kontor, frisör eller hunddagis där kontrollansvarig behövs.

Planenligt 9 100 kr 9 100 kr
A 1.55 Liten avvikelse 12 400 kr 9 100 kr
A 1.56 Utanför planlagt område 9 100 kr

A 1.47 Enkel
lokaliseringsprövning

12 400 kr

A 1.48 Fullständig
lokaliseringsprövning

14 800 kr

A 1.59 Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL,
utan tekniskt samråd
T ex mindre fasadändringr som insättning av fönster och dörr, samt byte
av kulört eller fasadmaterial.

Planenligt 1 200 kr
A 1.60 Liten avvikelse 1 800 kr
A 1.61

A 1.62 Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL,
med tekniskt samråd
T ex där fasadändringen påverkar den bärande konstruktionen.

Planenligt 4 600 kr
A 1.63 Liten avvikelse 7 900 kr
A 1.64
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A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnader

Ärendetyp Avgift Planavgift
Nybyggnad

A 2.2 Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd
T ex sophus, cykelrum, förråd och carport mm.

Planenligt 7 900 kr 15 800 kr
A 2.3 Liten avvikelse 11 200 kr 15 800 kr
A 2.4 Utanför planlagt område 7 900 kr
A 2.5 Enkel

lokaliseringsprövning
11 200 kr

A 2.6 Fullständig
lokaliseringsprövning

13 600 kr

A 2.7 Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.

Planenligt 23 700 kr 47 400 kr

A 2.8 Liten avvikelse 27 000 kr 47 400 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 23 700 kr
A 2.10 Enkel

lokaliseringsprövning
27 000 kr

A 2.11 Fullständig
lokaliseringsprövning

29 400 kr

A 2.12 Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA)
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.

Planenligt 20 500 kr 41 000 kr
A 2.13 Liten avvikelse 23 800 kr 41 000 kr
A 2.14 Utanför planlagt område 20 500 kr
A 2.15 Enkel

lokaliseringsprövning
23 800 kr

A 2.16 Fullständig
lokaliseringsprövning

26 200 kr

A 2.17 Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA)
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.

Planenligt 31 800 kr 63 600 kr
A 2.18 Liten avvikelse 35 100 kr 63 600 kr
A 2.19 Utanför planlagt område 31 800 kr
A 2.20 Enkel

lokaliseringsprövning
35 100 kr

A2.21 Fullständig
lokaliseringsprövning

37 500 kr

A 2.22 Nybyggnad 1001-2500 kvm (BTA+OPA)
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.

Planenligt 54 600 kr 109 200 kr
A 2.23 Liten avvikelse 57 900 kr 109 200 kr
A 2.24 Utanför planlagt område 54 600 kr
A 2.25 Enkel

lokaliseringsprövning
57 900 kr

A 2.26 Fullständig
lokaliseringsprövning

60 300 kr
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A 2.27 Nybyggnad ≥ 2501 kvm (BTA+OPA)  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.

Planenligt 91 000 kr 182 000 kr
A 2.28 Liten avvikelse 94 300 kr 182 000 kr
A 2.29 Utanför planlagt område 91 000 kr
A 2.30 Enkel

lokaliseringsprövning
94 300 kr

A 2.31 Fullständig
lokaliseringsprövning

96 700 kr

Tillbyggnad
A 2.33 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt

samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder mm.

Planenligt 4 100 kr 4 100 kr
A 2.34 Liten avvikelse 7 400 kr 4 100 kr
A 2.35 Utanför planlagt område 4 100 kr
A 2.36 Enkel

lokaliseringsprövning
7 400 kr

A 2.37 Fullständig
lokaliseringsprövning

9 800 kr

A 2.38 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt
samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder mm.
Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

Planenligt 7 800 kr 7 800 kr
A 2.39 Liten avvikelse 11 100 kr 7 800 kr
A 2.40 Utanför planlagt område 7 800 kr
A 2.41 Enkel

lokaliseringsprövning
11 100 kr

A 2.42 Fullständig
lokaliseringsprövning

13 500 kr

A 2.43 Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder mm.

Planenligt 6 000 kr 12 000 kr
A 2.44 Liten avvikelse 9 300 kr 12 000 kr
A 2.45 Utanför planlagt område 6 000 kr
A 2.46 Enkel

lokaliseringsprövning
9 300 kr

A 2.47 Fullständig
lokaliseringsprövning

11 700 kr

A 2.48 Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder mm.
Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

Planenligt 9 600 kr 19 200 kr
A 2.49 Liten avvikelse 12 900 kr 19 200 kr
A 2.50 Utanför planlagt område 9 600 kr
A 2.51 Enkel

lokaliseringsprövning
12 900 kr

A 2.52 Fullständig
lokaliseringsprövning

15 300 kr

A 2.53 Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) utan
tekniskt samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder mm.

Planenligt 9 600 kr 19 200 kr
A 2.54 Liten avvikelse 11 400 kr 19 200 kr
A 2.55 Utanför planlagt område 9 600 kr
A 2.56 Enkel

lokaliseringsprövning
11 400 kr

A 2.57 Fullständig
lokaliseringsprövning

15 300 kr
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A 2.58 Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder mm.
Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

Planenligt 12 300 kr 24 600 kr
A 2.59 Liten avvikelse 15 600 kr 24 600 kr
A 2.60 Utanför planlagt område 12 300 kr
A 2.61 Enkel

lokaliseringsprövning
15 600 kr

A 2.62 Fullständig
lokaliseringsprövning

18 000 kr

A 2.63 Tillbyggnad� ≥ 1201 kvm (BTA+OPA)                
                              T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel
, skola och bostäder mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

Planenligt 18 200 kr 36 400 kr
A 2.64 Liten avvikelse 21 500 kr 36 400 kr
A 2.65 Utanför planlagt område 18 200 kr
A 2.66 Enkel

lokaliseringsprövning
21 500 kr

A 2.67 Fullständig
lokaliseringsprövning

23 900 kr

Ändring
A 2.69 Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL,

utan tekniskt samråd
T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av takmaterial,
insättning av fönster och dörr mm.

Planenligt 1 200 kr
A 2.70 Liten avvikelse 4 500 kr

A 2.71 Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c)
PBL, med tekniskt samråd
T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av takmaterial,
insättning av fönster och dörr mm.

Planenligt 2 400 kr
A 2.72 Liten avvikelse 5 700 kr

A 2.73 All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-b)
PBL, utan tekniskt samråd 
T ex ändrad använding av byggnadens användningsssätt från bostad till
kontor eller handel etc.

Planenligt 4 500 kr 4 500 kr
A 2.74 Liten avvikelse 7 800 kr 4 500 kr
A 2.75 Utanför planlagt område 4 500 kr

A 2.76 Enkel
lokaliseringsprövning

7 800 kr

A 2.77 Fullständig
lokaliseringsprövning

10 200 kr

A 2.78 All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-b)
PBL, med tekniskt samråd    
T ex ändrad använding av byggnadens användningsssätt från bostad till
kontor eller handel etc där kontrollansvarig behövs.

Planenligt 8 100 kr 8 100 kr
A 2.79 Liten avvikelse 11 400 kr 8 100 kr
A 2.80 Utanför planlagt område 8 100 kr

A 2.81 Enkel
lokaliseringsprövning

11 400 kr

A 2.82 Fullständig
lokaliseringsprövning

13 800 kr

A 2.83 All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-b)
PBL, utan tekniskt samråd
T ex ändrad använding av byggnadens användningsssätt till bostad fråm
kontor eller handel etc.

Planenligt 9 100 kr 9 100 kr
A 2.84 Liten avvikelse 12 400 kr 9 100 kr
A 2.85 Utanför planlagt område 9 100 kr

A 2.86 Enkel
lokaliseringsprövning

12 400 kr

A 2.87 Fullständig
lokaliseringsprövning

14 800 kr
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A 2.88 All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-b)
PBL, med tekniskt samråd   
T ex ändrad använding av byggnadens användningsssätt till bostad från
kontor eller handel etc där kontrollansvarig behövs.

Planenligt 13 600 kr 13 600 kr
A 2.89 Liten avvikelse 16 900 kr 13 600 kr
A 2.90 Utanför planlagt område 13 600 kr

A 2.91 Enkel
lokaliseringsprövning

16 900 kr

A 2.92 Fullständig
lokaliseringsprövning

19 300 kr

Stora enkla byggnader
A 2.94 Stora enkla byggnader, exempelvis byggnader

som lagertält eller lagerlokaler
0-50 kvm

Planenligt 4 500 kr 9 000 kr
A 2.95 Liten avvikelse 7 800 kr 9 000 kr
A 2.96 Utanför planlagt område 4 500 kr
A 2.96 Enkel

lokaliseringsprövning
7 800 kr

A 2.97 Fullständig
lokaliseringsprövning

10 200 kr

A 2.98 Stora enkla byggnader, exempelvis byggnader
som lagertält eller lagerlokaler
51-100 kvm

Planenligt 6 800 kr 13 600 kr
A 2.99 Liten avvikelse 10 100 kr 13 600 kr
A 2.100 Utanför planlagt område 6 800 kr
A 2.101 Enkel

lokaliseringsprövning
10 100 kr

A 2.102 Fullständig
lokaliseringsprövning

12 500 kr

A 2.103 Stora enkla byggnader, exempelvis byggnader
som lagertält eller lagerlokaler
101-500 kvm

Planenligt 9 100 kr 18 200 kr
A 2.104 Liten avvikelse 12 400 kr 18 200 kr
A 2.105 Utanför planlagt område 9 100 kr
A 2.106 Enkel lokaliseringsprövning 12 400 kr

A 2.107 Fullständig
lokaliseringsprövning

14 800 kr

A 2.108 Stora enkla byggnader, exempelvis byggnader
som lagertält eller lagerlokaler
≥ 501 kvm

Planenligt 12 500 kr 25 000 kr
A 2.109 Liten avvikelse 15 800 kr 25 000 kr
A 2.110 Utanför planlagt område 12 500 kr
A 2.111 Enkel lokaliseringsprövning 15 800 kr

A 2.112 Fullständig
lokaliseringsprövning

18 200 kr

781



A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar
och ljusanordningar

Ärendetyp Avgift Planavgift
A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten

omgivningspåverkan.
T ex fasadskylt i ett mindre utsatt läge. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.

1 200 kr

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan

5 000 kr

A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

500 kr

A 4 Bygglov och tekniskt kontroll för andra anläggningar än
byggnader, del 1

Ärendetyp Avgift
A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av

nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och
golfbanor

Timdebitering:
debiteras med minst 2
timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag
och materialgårdar

Timdebitering:
debiteras med minst 2
timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag
upp till 100 kvm

2 200 kr

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta
cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso-
och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra
olyckshändelser

Timdebitering:
debiteras med minst 2
timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller
torn

Timdebitering:
debiteras med minst 2
timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
vindkraftverk

Timdebitering:
debiteras med minst 2
timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
begravningsplatser

Timdebitering:
debiteras med minst 2
timmar plus nedlagd
handläggningstid.
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A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2
(murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Ärendetyp Avgift Planavgift
A 5.1 Anordnande, inrättande,uppförande, flytt eller

väsentlig ändring av mur eller plank, utan
tekniskt samråd.

Planenligt 2 400 kr 2 400 kr

A 5.2 Liten avvikelse 5 700 kr 2 400 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 2 400 kr

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
med teknkniskt samråd.

Planenligt 6 900 kr 6 900 kr

A 5.5 Liten avvikelse 10 200 kr 6 900 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 6 900 kr

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkering

0- 500 kvm 3 200 kr 6 400 kr

A 5.8 501-1000 kvm 6 500 kr 6 400 kr

A 5.9 ≤ 1001 kvm 3 200 kr

A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av transformatorstation

Planenligt 3 800 kr 7 600 kr

A 5.11 Liten avvikelse 7 100 kr 7 600 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 3 800 kr

Ordna
numrering

A 2.111 Enkel lokaliseringsprövning 7 100 kr

A 2.112 Fullständig
lokaliseringsprövning

9 500 kr

A 5. 13 Nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov Timdebitering:
debiteras med minst 2
timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 5. 14 Liten ändring av lov Timdebitering:
debiteras med minst 2
timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 6 Anmälningspliktiga åtgärder

Ärendetyp Avgift
A 6.1 Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan tekniskt samråd 2 500 kr
A 6.2 Rivning av byggnad eller del av byggnad, med tekniskt samråd 7 500 kr
A 6.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen

(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd 
Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver anmälan.

3 600 kr

A 6.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd
Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver anmälan.

8 600 kr

A 6.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas
avsevärt, utan tekniskt samråd

1 200 kr

A 6.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas
avsevärt, med tekniskt samråd

6 200 kr

A 6.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 1 200 kr
A 6.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 6 200 kr
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A 6.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt
samråd, vid installation utöver den första debiteras 50% per eldstad av
avgiften.

1 200 kr

A 6.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt
samråd

6 200 kr

A 6.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt
samråd

2 500 kr

A 6.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt
samråd

7 500 kr

A 6.13 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd.

2 500 kr

A 6.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd.

7 500 kr

A 6.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan
tekniskt samråd

2 500 kr

A 6.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med
tekniskt samråd

7 500 kr

A 6.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 §
eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre
föreskrifter, utan tekniskt samråd

450 kr

A 6.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 §
eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre
föreskrifter, med tekniskt samråd

5 450 kr

A 6.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 4 500 kr

A 6.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 9 500 kr

Attefall

A 6.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9
kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd
T ex Attefallshus utan bostad, uterum, garage eller förråd mm.

2 400 kr

A 6.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9
kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd
Attefallshus med högre komplexitet.

7 400 kr

A 6.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9
kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd
Attefallsbostadshus.

4 500 kr

A 6.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9
kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd
Attefallsbostadshus

9 500 kr

A 6.25 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd
Attefallstillbyggnader 15 kvm.

2 400 kr

A 6.26 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd
Attefallstillbygnader 15 kvm.

7 400 kr
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A 6.27 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan-
och bygglagen, utan tekniskt samråd

1 200 kr

A 6.28 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan-
och bygglagen, med tekniskt samråd

6 200 kr

A 6.29 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9
kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9
kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

4 500 kr

A 6.30 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9
kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9
kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

9 500 kr

A 7 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp Avgift
A 7.1 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 3 200 kr
A 7.2 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 8 200 kr

A 8 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp Avgift
A 8.1 Rivning av enkel byggnad eller enkel tillbyggnad 1 500 kr
A 8.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 3 000 kr
A 8.3 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 8 000 kr

A 9 Förhandsbesked
Ärendetyp Avgift

A 9.1 Förhandsbesked Innanför planlagt område 7 700 kr

A 9.2 Utanför planlagt område 9 100 kr

A 10 Villkorsbesked
Ärendetyp Avgift

A 10.1 Villkorsbesked Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme

A 11 Ingripandebesked
Ärendetyp Avgift

A 11.1 Ingripandebesked Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme
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A 12 Extra arbetsplatsbesök
Ärendetyp Avgift

A 12.1 Extra arbetsplatsbesök Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme

A 13 Lov för åtgärder som inte kräver lov
(frivilliga lov) Ärendetyp Avgift

A 13.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd
finns i någon av taxans övriga tabeller

50 % av
avgiften i
enighet med
tillämplig tabell

A 13.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd
inte finns i någon av taxans övriga tabeller

Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme

A 14 Andra tids- eller kostnadskrävande
åtgärder Ärendetyp Avgift

A 14.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme

A 15 Avslag
Ärendetyp Avgift

A 15.1 Avslag Avgift tas ut
för nedlagt
arbete i
enlighet med
tidsuppskattni
ngen för
tillämplig
ärendetyp. För
ärenden som
bygglovsavgift
en överstiger
2 400 kr är
avgiften 50 %.
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A 16 Avskrivning
Ärendetyp Avgift

A 16.1 Avskrivning Om avgift tas
ut debiteras
med minst 1
timme plus
nedlagd
handläggnings
tid.

A 17 Avvisning
Ärendetyp Avgift

A 17.1 Avvisning Avgift tas ut
för nedlagt
arbete i
enlighet med
tidsuppsakttni
ngen för
tillämplig
ärendetyp

A 18 Planbesked
Ärendetyp Avgift

A 18.1 Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas enligt
standardutförande.

9 600 kr

A 18.2 Planbesked, negativt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas enligt
standardutförande.

80% av
A18.1

A 18.3 Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedriva enligt
utökat förfarande

15 300 kr

A 18.4 Planbesked, negativt 80% av
A18.3
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B Kart- och mättaxa samt utstakning mm.
Tabellen nedan visar avgifter för uppdrag enligt kart- och mättaxa samt
utstakning mm. Om uppdraget som utförs är en del av kommunens
myndighetsutövning tillkommer inte moms på avgifterna, dvs om uppdragen
inte kan hänföras till myndighetsutövning tillkommer lagstadgad moms på de
avigfter som anges nedan.

B 1 Nybyggnadskarta
Moms tas ej ut på avgift gällande nybyggnadskarta

Ärendetyp Avgift

I normal nybyggnadskarta ingår följande information: fastighetsindelning, rättigheter,
byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar, vattendrag, markhöjder, arbetsfix,
murar, staket, fornminnen och detaljer som i övrigt kan påverka byggytan. Gällande
detaljplaner och bestämmelser har tolkats in tillsammans med uppgifter om
infrastruktur för va-ledningar och fjärrvärme. Den förenklade nybyggnadskartan
innehåller samma information som ovan förutom markhöjder och ledningar. Avgiften
för förenklad nybyggnadskarta  är 2/3 av kostnaden för normal nybyggnads-karta.

B 1.1 Nybyggnadskarta för alla en- och
tvåbostadshus oavsett fastighetens yta (ej
gruppbyggda en- och tvåbostadshus)

Normal nybyggnadskarta 6 800 kr

B 1.2 Förenklad
nybyggnadskarta

4 533 kr

B 1.3 Nybyggnadskarta                          < 2000 kvm
tomtarea

Normal nybyggnadskarta 6 800 kr

B 1.4 Förenklad
nybyggnadskarta

4 533 kr

B 1.5 Nybyggnadskarta                   2000- 10 000 kvm
tomtarea

Normal nybyggnadskarta 11 400 kr

B 1.6 Förenklad
nybyggnadskarta

7 600 kr

B 1.7 Nybyggnadskarta
> 10 000 kvm tomtarea

Normal nybyggnadskarta 20 500 kr

B 1.8 Förenklad
nybyggnadskarta

13 666 kr

B 1.9 Om en befintlig nybyggnadskarta finns, men denna kräver mindre omfattande
uppdatering kan en reviderad nybyggnadskarta upprättas

Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme.

B 1.10 Kontroll eller uppdatering av nybyggnadskarta  Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme.
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B 2 Primärkarta

Ärendetyp Avgift

Primärkartan är en detaljerad karta som visar fastighetsindelning och anläggningar på
marken, främst inom kommunens tätorter. Kartan innehåller höjdkurvor, byggnader,
vägkanter, häckar, staket, vattendrag med mera. Primärkartan används som ett
utgångsmaterial för upprättande av bland annat grundkartor och nybyggnadskartor.

Som underlag för arbetet att ta fram en detaljplan ska, om det inte är uppenbarat
onödigt, upprättas en grundkarta. Grundkartan ska innehålla den information om
fastighetsförhållandena med gränser och byggnader och den övriga information om
planområdet som har betydelse för hur detaljplanen utformas och genomförs.

             Primärkarta  
Vid uppdrag gällande primärkarta eller grundkarta tillkommer 6 % moms  på
den avgift som anges i tabell nedan.

B 2.1 Tillfälliga nyttjare, per hektar 1 500 kr
B 2.2 Enstaka fastighet för privat bruk, utskrift, pdf/dwg, A4/A3. 150 kr

  Inmätning av annat

B 2.3 Inmätning av annat än det som normalt ingår i grundkartan Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme.

Uppdatering
B 2.4

Uppdatering av grundkartan

Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme.

B 2.5 Upprättande av grundkarta Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme.

B 3 Fastighetsförteckning
Moms tas ej ut på avgift gällande fastighetsförteckning.

Ärendetyp Avgift

B 3.1    Fastighetsförteckning Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme.

Uppdatering
B 3.2 Uppdatering av fastighetsförteckning Timdebitering

för varje
påbörjad
arbetstimme.

B 4                  MätningMätning
Vid mätuppdrag tillkommer 25 % moms  på den avgift som anges i tabell
nedan. Ärendetyp Avgift
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Till bygglovsansökan eller anmälan behöver det, i de flesta fall, finnas en
situationsplan eller en nybyggnadskarta med den planerade åtgärden inritad. På
situationsplanen är det lämpligt att byggnadens eller anläggningens yttermått,
höjdläge och avstånd till gränser framgår. Utstakning innebär att det som finns inritat
på situationsplanen märks ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade
åtgärden kommer att hamna på tomten.
Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är
placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan
och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

 
B 4.1 Grovutstakning, 1-6 punkter 2 300 kr

B 4.2 Grovutstakning, 7-15 punkter 4 600 kr

B 4.3 Grovutstakning, > 15 punkter 7 000 kr

B 4.4 Lägeskontroll Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme
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B 4.5 Annat mätuppdrag Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme

B 4.6 Gränsutvisning Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme
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← Till Översikt

A 1 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Ärendetyp Start av

ärende
Bygglov-
prövning

Expediering
och

kungörelse

Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 1.1

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus

Planenligt 0 0 kr

A 1.2 Liten avvikelse 0 0 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 1.4

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder

Planenligt 0 0 kr

A 1.5 Liten avvikelse 0 0 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 1.7

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd

Planenligt 0 0 kr

A 1.8 Liten avvikelse 0 0 kr

A 1.9 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 1.10

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

Planenligt 0 0 kr

A 1.11 Liten avvikelse 0 0 kr

A 1.12 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 1.13

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Planenligt 0 0 kr

A 1.14 Liten avvikelse 0 0 kr

A 1.15 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 1.16

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Planenligt 0 0 kr

A 1.17 Liten avvikelse   0 0 kr

A 1.18 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 1.19

Ändring, med tekniskt samråd

Planenligt 0 0 kr

A 1.20 Liten avvikelse 0 0 kr

A 1.21 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 1.22

Ändring, utan tekniskt samråd

Planenligt 0 0 kr

A 1.23 Liten avvikelse 0 0 kr

A 1.24 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 1.25
Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus
utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse) 0 0 kr
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← Till Översikt

A 2 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader
Ärendetyp Start av

ärende
Bygglov-
prövning

Expediering
och kungörelse

Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 2.1

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Planenligt 0 0 kr

A 2.2 Liten avvikelse 0 0 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 2.4

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Planenligt 0 0 kr

A 2.5 Liten avvikelse 0 0 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 2.7

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA)

Planenligt 0 0 kr

A 2.8 Liten avvikelse 0 0 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 2.10

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Planenligt 0 0 kr

A 2.11 Liten avvikelse 0 0 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 2.13

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

Planenligt 0 0 kr

A 2.14 Liten avvikelse 0 0 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 2.16

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Planenligt 0 0 kr

A 2.17 Liten avvikelse 0 0 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 2.19

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Planenligt 0 0 kr

A 2.20 Liten avvikelse 0 0 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 2.22

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA)

Planenligt 0 0 kr

A 2.23 Liten avvikelse 0 0 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 2.25
Fasadändring, med tekniskt samråd

Planenligt 0 0 kr

A 2.26 Liten avvikelse 0 0 kr

A 2.27
Fasadändring, utan tekniskt samråd

Planenligt 0 0 kr

A 2.28 Liten avvikelse 0 0 kr

A 2.29

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Planenligt 0 0 kr

A 2.30 Liten avvikelse 0 0 kr

A 2.31 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 2.32

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

Planenligt 0 0 kr

A 2.33 Liten avvikelse 0 0 kr
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A 2.34 Utanför planlagt område 0 0 kr

All övrig ändring, utan tekniskt samråd
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← Till Översikt

A 3 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Ärendetyp Start av

ärende
Bygglov-
prövning

Expediering
och

kungörelse

Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 3.1
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning
med liten omgivningspåverkan 0 0 kr

A 3.2
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning
med stor omgivningspåverkan 0 0 kr

A 3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver
den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller
ljusanordningar 0 0 kr

A 3.4

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den
mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller
ljusanordningar 0 0 kr
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← Till Översikt

A 4 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp Avgift

A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor Timdebitering

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar Timdebitering

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller
gruvdrift Timdebitering

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser Timdebitering

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn Timdebitering

A 4.6
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett
avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en
diameter som är större än tre meter

Timdebitering

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering
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← Till Översikt

A 5 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
Ärendetyp Start av ärende Bygglov-

prövning
Expediering

och kungörelse
Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 5.1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
mur eller plank, med tekniskt samråd

Planenligt 0 0 kr

A 5.2 Liten avvikelse 0 0 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 5.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
mur eller plank, utan tekniskt samråd

Planenligt 0 0 kr

A 5.5 Liten avvikelse 0 0 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 5.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd

Planenligt 0 0 kr

A 5.8 Liten avvikelse 0 0 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 5.10

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd

Planenligt 0 0 kr

A 5.11 Liten avvikelse 0 0 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 0 0 kr

A 5.13

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
transformatorstation

Planenligt 0 0 kr

A 5.14 Liten avvikelse 0 0 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 0 0 kr
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← Till Översikt

A 6 Tidsuppskattning

Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Ärendetyp Start av

ärende
Lovprövning Expediering

och kungörelse
Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 0 0 kr

Strandskyddsdespens Tidsuppskattning

Strandskyddsdispens
Ärendetyp Start av

ärende
Lovprövning Expediering

och kungörelse
Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 7.1 Strandskyddsdispens - etablerad tomt. 0 0 kr

A 7.2 Strandskyddsdispens - oetablerad tomt. 0 0 kr
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A 8.19
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt
samråd 0 0 kr

A 8.20
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt
samråd 0 0 kr

A 8.21
Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 0 0 kr

A 8.22
Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 0 0 kr

A 8.23
Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 0 0 kr

A 8.24
Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 0 0 kr

A 8.25

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan-
och bygglagen så att den blir ett sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen 0 0 kr

A 8.26
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1
st. 1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 0 0 kr

A 8.27
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1
st 1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 0 0 kr

A 8.28
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b  § 1 st.
2 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 0 0 kr

A 8.29
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st
2 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 0 0 kr

A 8.30
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som
avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 0 0 kr

A 8.31
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som
avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 0 0 kr
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← Till Översikt

A 9 Tidsuppskattning

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Ärendetyp Start av

ärende
Lovprövning Expediering

och
kungörelse

Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 0 0 kr

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 0 0 kr

A 10 Tidsuppskattning

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp Start av
ärende

Lovprövning Expediering
och

kungörelse

Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 0 0 kr

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 0 0 kr
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← Till Översikt

A 11 Tidsuppskattning

Förhandsbesked

Ärendetyp Start av
ärende

Prövning av ansökan Expediering
och kungörelse

Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 11.1

Förhandsbesked

Inom planlagt
område 0 0 kr

A 11.2 Utanför planlagt
område 0 0 kr

A 12 Tidsuppskattning

Villkorsbesked
Ärendetyp Avgift

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering

A 13 Tidsuppskattning

Ingripandebesked

Ärendetyp Avgift

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering
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← Till Översikt

A 14 Tidsuppskattning

Extra arbetsplatsbesök

Ärendetyp Utförande Summa tid Avgift

A 14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 0 0 kr
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← Till Översikt

A 15 Tidsuppskattning

Upprättande av nybyggnadskarta
Ärendetyp Start av

ärende
Fältkontroll Utredning och

mätning
Kartritning Införande av

anslutnings-
punkt

Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 15.1

För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område och/eller för ny-
och tillbyggnad som ska anslutas till kommunalt VA . Fastighetens
yta 0-5000 kvm

Nyupprättande av
nybyggnadskarta 0 0 kr

A 15.2
Kontroll av befintlig
nybyggnadskarta 0 0 kr

A 15.3
Uppdatering av befintlig
nybyggnadskarta 0 0 kr

A 15.4

För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område och/eller för ny-
och tillbyggnad som ska anslutas till kommunalt VA . Tillägg per
påbörjade 5000 kvm utöver de 5000 första, då fastighetens yta ≥
5001 kvm

Nyupprättande av
nybyggnadskarta 0 0 kr

A 15.5
Kontroll av befintlig
nybyggnadskarta 0 0 kr

A 15.6
Uppdatering av befintlig
nybyggnadskarta 0 0 kr

A 15.7

För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt område eller inom
detaljplan då ny- eller tillbyggnad inte ska anslutas till kommunalt VA
. Fastighetens yta 0-5000 kvm

Nyupprättande av
nybyggnadskarta 0 0 kr

A 15.8 Kontroll av befintlig
nybyggnadskarta 0 0 kr

A 15.9 Uppdatering av befintlig
nybyggnadskarta 0 0 kr

A 15.10

För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt område eller inom
detaljplan då ny- eller tillbyggnad inte ska anslutas till kommunalt VA
. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 5000 första, då
fastighetens yta ≥ 5001 kvm

Nyupprättande av
nybyggnadskarta 0 0 kr

A 15.11 Kontroll av befintlig
nybyggnadskarta 0 0 kr

A 15.12 Uppdatering av befintlig
nybyggnadskarta 0 0 kr

A 15.13

För ny- och tillbyggnad av komplementbyggnad och andra små,
enkla byggnader, eller i andra fall då nybyggnadskarta enligt
ärendetyp 15.1-15.12 inte krävs.

Nyupprättande av
nybyggnadskarta 0 0 kr

A 15.14 Kontroll av befintlig
nybyggnadskarta 0 0 kr
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A 15.15 Uppdatering av befintlig
nybyggnadskarta 0 0 kr

För ny- och tillbyggnad av komplementbyggnad och andra små,
enkla byggnader, eller i andra fall då nybyggnadskarta enligt
ärendetyp 15.1-15.12 inte krävs.
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← Till Översikt

A 16 Tidsuppskattning

Utstakning
Ärendetyp Start av

ärende
Utredning och

beräkning
Mätning Avslut av

ärende
Summa tid Avgift

A 16.1

Nybyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA), 1-4 punkter

Finutstakning, enkla förhållanden 0 0 kr

A 16.2 Finutstakning, komplicerade
förhållanden 0 0 kr

A 16.3

Tillbyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA), 1-4 punkter

Finutstakning, enkla förhållanden 0 0 kr

A 16.4 Finutstakning, komplicerade
förhållanden 0 0 kr

A 16.5

Nybyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 1-4 punkter

Finutstakning, enkla förhållanden 0 0 kr

A 16.6 Finutstakning, komplicerade
förhållanden 0 0 kr

A 16.7

Tillbyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 1-4 punkter

Finutstakning, enkla förhållanden 0 0 kr

A 16.8 Finutstakning, komplicerade
förhållanden 0 0 kr

A 16.9 Tillägg per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller
tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan
(gruppbebyggelse), 1-4 punkter

Finutstakning, enkla förhållanden 0 0 kr

A 16.10 Finutstakning, komplicerade
förhållanden 0 0 kr

A 16.11 Tillägg per punkt utöver de fyra första 0 0 kr

A 16.12 Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen 0 0 kr
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← Till Översikt

A 17 Tidsuppskattning

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp Avgift

A 17.1
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller I enlighet med tillämplig tabell

A 17.2
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller Timdebitering

A 18 Tidsuppskattning

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp Avgift

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

A 19 Tidsuppskattning

Avslag

Ärendetyp Avgift

A 19.1 Avslag
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med

tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

A 20 Tidsuppskattning

Avskrivning

Ärendetyp Avgift

A 20.1 Avskrivning
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

A 21 Tidsuppskattning
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Avvisning

Ärendetyp Avgift

A 21.1 Avvisning
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

A 21
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Sammanfattning 

Syftet med utredningen har varit att utvärdera kommunens nuvarande plan- och bygglovtaxa 

inklusive kart- och mättaxa med avseende på upplägg, rimlighet samt självkostnads- och 

likställighetsprincipen. En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska 

få täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter. 

Målet har varit att ta fram ett nytt förslag på taxa som avspeglar kommunens situation samt ge 

täckning för nedlagda tids- och arbetskostnader. Utredningen har utförts med metoder som 

bland annat kostnadsberäkningar per timme, intervjuer, jämförelser med andra likvärdiga 

kommuner samt information från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Resultatet visar 

att den gällande plan- och bygglovtaxan ligger delvis mycket lågt i avgift. Förslaget för den 

nya taxan har utformats med hjälp av SKL:s  underlag för taxekonstruktion. Det nya 

taxaförslaget ska ge en tydligare koppling till kommunens handläggning och arbetsinsats för 

olika typ av ärenden. Upplägget på taxan ska vara tydligare att förstå och utläsa för både 

beslutsfattare, sökande och förvaltning. Taxaförslaget främjar för både sociala- och 

ekonomiska hållbarhetsaspekter och får en tydligare koppling Plan- och bygglagen.  
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1. Bakgrund och uppdrag 

Den gällande plan- och bygglovtaxan utarbetades 2011 med utgångspunkt i avgiftsnivåerna i 

Tierp Taxa för bygglov mm antagen av Kommunfullmäktige den 20 juni 1995 §86. Tierps 

kommun växer i invånarantal och Samhällsbyggnadsenheten har fått en högre 

arbetsbelastning. Gällande taxamodell bör ses över för att säkerhetsställa att kommunens 

kostnader överensstämmer med intäkter från plan-, bygglov-, kart- och mättaxan.  

1.1 Syfte 

Utredningen syftar till att se över Tierp kommuns nuvarande taxamodell och avgifter gällande 

plan/bygg/kart/mät. Med stöd av bland annat kostnadsberäkningar per timme, intervjuer, 

jämförelser med andra likvärdiga kommuner samt information från Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) utvärdera kommunens nuvarande taxa med avseende på upplägg, rimlighet 

samt självkostnads- och likställighetsprincipen. Plan- och bygglovstaxan (PLB-taxa) ska 

avspegla kommunens situation och ge täckning för nedlagda tid- och arbetskostnader. 

1.2 Mål  

Målet med utredningen är att tydliggöra vilka omkostnader Tierps kommun har inom plan och 

bygglov. Det hela ska resultera i att ta fram ett nytt förslag på taxa inom plan/ bygglov/ 

kart/mät.  

2. Metoder 

Valet av metoder baseras på dess möjlighet att tillföra utredningen ett lämpligt sammanhang 

och ge en komplett granskningsbas för vidare utveckling av en ny Plan- och bygglovtaxa. För 

att kunna kvalitetssäkra utredningen är det av vikt att flera olika metoder tillämpas för att 

stödja studiens tillförlitlighet.  

2.1 Tidsuppskattning 

Taxaunderlaget bör grunda sig i myndighetsutövningens omkostnader och beräknas enligt en 

tidsuppskattning för typ av ärende. Genom att beräkna kommunens handläggningstid speglar 

det vilken avgiftsnivå taxan bör ligga på. PBL-taxan bör spegla kommunens situation vad 

gäller nedlagd tid och kostnader för ärenden. Enligt rekommendationer från Sveriges 

kommuner och landsting (SKL, 2016) är handläggningskostnaden per timme är en mycket 

viktig del för att kunna utforma förslag till ny taxa.  

2.2 Textanalys  

För att se hur PBL-taxan i Tierps kommun förhåller sig i jämförelse med andra kommuners 

taxor är det lämpligt att göra en textanalys. Genom att se på priser, upplägg, verktyg och 

metoder i olika taxor utformas ett underlag som kan ligga till grund för utredningen. 

Kommunerna som undersöks har likvärdiga befolkningssiffror eller närhet till Tierps kommun 
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vilket är av betydelse för att ge ett rättvisande resultat. PBL-taxor som ska granskas är 

kommunerna Katrineholm, Östhammar, Älvkarleby, Knivsta, Sandviken, Laholm, Ockelbo 

och Gävle.   

2.3 Kvalitativa intervjuer 

För att vidare kvalitetssäkra utredningen genomförs intervjuer med relevanta aktörer. Dom 

antas kunna ge erfarenhetsgrundad information som i sin tur kan användas för ett utformande 

av nytt förslag till PBL-taxa.  

 Henry Grew  

Universitetsadjunkt avd. Samhällsbyggnad/GIS, Högskolan i Gävle. 

 Julia Rågfeldt,  

Konsult bygglovenheten, Samhällsbyggnad Tierps kommun. 

 Anna Persson  

Chef Planering och Myndighet, avd. Samhällsbyggnad Tierps kommun. 

 Patrich Vikström 

Planhandläggare, Samhällsbyggnad Tierps kommun. 

 Henri Lehtonen 

Bygglovchef, Bygg & miljökontoret, Knivsta kommun. 

 Kristina Isacsson, Expert planering och byggande, Avd. för tillväxt och 

samhällsbyggnad, Sveriges kommuner och landsting. 

 Lars Skogsberg, f.d. Bygglovschef, Gävle kommun. 
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3. Resultat 

Utredningen visar generellt att den gällande Plan- och bygglovtaxan inklusive kart och mät i 

Tierps kommun ligger delvis mycket lågt med jämförda kommuner. Sammantaget med 

tidsberäkningar ger det en hänvisning om att vissa delar av verksamheten inom 

samhällsbyggnad bekostas med hjälp av skatteintäkter och inte bara avgifter. Nedan visas 

resultatet från utredningen samt hänvisning till lagrum för kommunens rätt att ta ut avgifter.  

3.1 Lagrum  

Kommunallag (2017:725) 

Rätt att ta ut avgifter 

11:5 § Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 

tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock 

avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. 

Självkostnadsprincipen 

11:6 § Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna 

för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. 

Plan- och bygglag (2010:900) 

12:8 § Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 

ingripandebesked, 

2. beslut om lov, 

3. tekniska samråd och slutsamråd, 

4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

5. upprättande av nybyggnadskartor, 

6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 

7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 

8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Lag (2011:335). 

12:9 § Byggnadsnämnden får ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och 

kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller 

områdesbestämmelser, om 

1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och 

2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 

12:10 § En avgift enligt 8 eller 9 § får inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för 

den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. 

Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av 

kommunfullmäktige. 
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3.2 Tierp kommuns utveckling 

Tierps kommun utvecklas och växer och har ökat med cirka 186 invånare senaste året och 

mycket pekar på att detta är en i hållande trend, se tabell 1. Det ger både goda förutsättningar 

men ställer även krav på kommunen att kunna tillgodose ett ökat behov av bland annat 

bostäder. Det planerade området Siggbo med både bostadsområde, handelsområde och 

företagspark är en av kommunens största satsningar. Det indikerar på framåtanda och 

kommunens vilja att våga satsa och expandera.  

 

 

 

 

 

Tabell 1. Befolkningsutveckling inom Tierps kommun.  

3.3 Tidsuppskattning  

En tidsuppskattning för ärendetyp inom bygglov har utförts av Anna Persson, Chef Planering 

och Myndighet, avd. Samhällsbyggnad Tierps kommun. Samhällsbyggnadsenheten har sett 

över sina ärenden med hjälp av mallar från SKL och genom detta synliggörs faktiska 

kostnader inom verksamheter för olika typ av ärenden. Tabell 2 visar avgiften i den gällande 

taxan samt rekommendation på ny avgift. I förslaget för ny PBL-taxa är kategorin Nybyggnad 

av ett en- eller tvåbostadshus något högre i avgift i relation till tidsåtgången. Höjningen 

motiveras genom att det nya taxaförslaget har inkluderat fler bygglovspliktiga faktorer i 

samma avgift.  

”Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande 

komplementbyggnader som garage, carportar, förråd samt rivning mm. Detsamma gäller 

även anmälningspliktiga åtgärder, t ex eldstad, förutsatt att de ingår i samma ansökan. Se 

kap 7 i SKL underlag till taxa.” Tabell A1 –A3 i förslag om ny PBL-taxa.  

Tabell 2. Tidsuppskattning bygglov. 
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En tidsuppskattning och faktiska kostnader för upprättandet av en detaljplan har gjorts av 

Adam Nyström, kommunarkitekt på Samhällsbyggnadsenheten i Tierps kommun. 

Beräkningar för tidsåtgången för upprättandet av detaljplaner är svårt och kan variera 

beroende på faktorer som exempelvis varierande utredningskostnader. Därför bör denna 

kostnadsuppskattning ses som ungefärlig men kan ge en indikation på kommunens 

omkostnader för detaljplaner, se tabell 3.  

 
Tabell 3. Tidsåtgång omräknat i kostnad för startskede, samråd, underrättelse, granskning, antagande, 

fastighetsförteckning, annonsering, utredningar och avslut. 

3.4 Textanalys - Jämförelser med andra kommuner 

I utredningen har jämförelser med andra kommuner tillämpats. Ett urval av dessa kommer att 

presenteras i detta avsnitt med diagram för att tydliggöra skillnaderna mellan olika 

kommuners taxor. Det ger en tydlig överblick hur Tierp kommuns taxa förhåller sig till andra 

kommuner. En sammanställning av olika typ av ärenden kan utläsas i figur 1.  

Figur 1. Jämförelse plan- och bygglovtaxa  
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Detta ger en indikation på att Tierps kommun har förhållandevis låga avgifter i jämförelse 

med andra kommuner. 

Tierps kommun har idag en avgift för bygglov som inte täcker den tidsuppskattning som 

handläggningstiden för ärendet tar. Den gällande taxan ligger även lägre i jämförelse med 

andra kommuner, se figur 2.  Det motiverar varför en höjning kommer att ske i förslaget om 

ny PBL-taxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tierps kommun tar ut en planavgift i samband med ansökan om bygglov vid uppskattningsvis 

var 5:e ansökan. Baserat på tidsuppskattningen för upprättandet av detaljplaner föreslås den 

nya planavgiften ligga på 80 % av bygglovsavgiften för samma typ av ärende, se figur 3. 

Kommunen har fortsatt förhållandevis låg avgift i jämförelse med andra kommuner. Det 

motiveras med att Tierps kommun tar relativt ofta ut planavgifter i samband med 

bygglovsansökningar. Jämförda kommuner reglerar detta i planavtal och därför uteblir oftast 

planavgiften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Byggnadsverk med särskilt bevarandevärde  

Figur 2. Jämförelse bygglovavgift 

Figur 3. Planavgift  
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Nya förslaget på kart och mättaxan har inga större avvikelser från den gällande taxan, se figur 

4. Den största förändringen i förslaget är att kategorisera och förtydliga delar av avgifterna. 

Detta ger en bättre överblick och mer lättläst taxa för både tjänstemän och medborgare. 

Endast små prisjusteringar föreslås.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.4 Rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting 

SKL har ett underlag som hjälpmedel för taxekonstruktion. År 2014 togs ett nytt underlag 

fram med syftet att få ett tydligt och transparent sätt att konstruera en kommunal PBL-taxa. 

Målet är att underlaget ska kunna bidra till kommunala taxor som är långsiktigt hållbara samt 

lätta att förstå och arbeta med. Arbetet med de kommunala taxorna är en kontinuerligt 

pågående process. En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna ska 

kunna få täckning för sina kostnader för den PBL-verksamhet som kan finansieras via 

avgifter.  Som en del av utredningen intervjuades Kristina Isacsson, Expert planering och 

byggande på Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL:s huvudkontor i 

Stockholm. Hon framhävde att det skulle skapa en bättre tydlighet vad gäller taxorna om fler 

kommuner använde sig utav SKL:s mallar för taxaupplägg. Det har tidigare varit av tradition 

att beräkningsformler används vid både plan- och bygglovs avgifter. Kristina menar dock att 

systemet med formler är tidskrävande för handläggaren men även svårt för gemene man att 

förstå. SKL eftersträvar en taxa som är tydlig och lättförståelig, både för att skapa en 

transparens ut mot medborgarna men även för att tydliggöra verksamhetens tidsåtgång i 

exakta summor. SKL framhäver även att kommunen själva måste avgöra huruvida avgifterna 

ska direkt avspegla verksamhetens omkostnader eller om de väljer att lägga sig lägre i pris. 

Låga avgifter innebär att kommunen gör ett aktivt val där en viss procent av verksamheten då 

skattefinansieras, se bild 1. Det bör vara tydligt beslutat om kommunens PBL-taxa är avgifter 

baserat på ett självkostnadspris eller genom skattefinansiering.    

Figur 4. Grovutstakning 
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3.5 Sammanställning av övriga intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i syftet att få information från ett urval av professionella aktörer 

inom samhällsbyggnadssektorn. Resultatet från intervjuerna gav olika infallsvinklar, vad 

gäller positiva och negativa upplägg för PBL-taxor.  En sammanställning av intervjuerna 

följer nedan: 

Negativt upplägg på PBL-taxa 

 Formler är tidskrävande för handläggaren och gör att svar inte kan ges direkt till 

sökande utan att beräkningar först måste göras. 

 Orättvisor för avgiftsstorleken kan uppstå om inte typ av ärende utreds med 

timuppskattning. 

 Otydliga och svårtydda PBL-dokument skapar svårigheter för medborgaren att förstå 

taxan.  

 Främjar inte för den sociala hållbarheten när det inte finns någon transparens ut mot 

invånarna. 

 Främjar inte för den ekonomiska hållbarheten. Brister uppstår i och med att 

kommunen inte har kontroll och insikt över omkostnader för verksamheten.  

 Svårt med årlig aktualisering om inte kostnadsuträkningen finns klart i taxan.  

 

Positivt upplägg på PBL-taxa 

 Tydliga tabeller med framräknade avgifter baserat på tidsuppskattning är att föredra. 

 En redan framräknad avgift förkortar handläggningstiden och svar kan ges till sökande 

snabbare. 

 Tillämpning av SKL:s taxamall gör taxan mer lättförståelig och främjar för den sociala 

hållbarheten. 

Bild 1. Rätten till avgiftsuttag, SKL 
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 Tydligare kategorier och uppdelning av typ av ärende skapar större rättvisa för 

avgiftsuttaget. 

 Genom en tydlig taxamall kan kommunens taxa ses över årligen på ett enklare sätt. En 

översyn av taxan är att rekommendera och bör ske en gång per år. Främjar för den 

ekonomiska hållbarheten.  

 

Övriga viktiga delar som kommit fram under intervjuerna är svårigheterna och skillnaderna 

mellan olika kommuner vad gäller uttaget av planavgifter. Många kommuner jobbar nästan 

uteslutande med planavtal vilket gör att ingen planavgift tas ut i samband med bygglov. 

Tierps kommun har inskrivet i den gällande PBL-taxan att de strävar efter att upprätta nya 

detaljplaner genom avtal. Emellertid ser den verkliga situationen inte ut på ett sådant sätt. Det 

innebär att Tierps kommun oftast har ett avgiftsuttag på planavgifter vilket blir en extra 

kostnad att ta med i beräkning för den enskilde individen som ansöker om bygglov.  

5. Slutsats 

Utredningen visar att den gällande Plan- och bygglovtaxan i Tierps kommun har utrymme för 

flertalet förbättringar. Den nuvarande taxan är mycket låg både vad gäller tidsuppskattningen 

som kommunen själva gjort för typ av ärende samt i jämförelse med andra kommuners taxor. 

Detta sammantaget ger en hänvisning om att kommunen inte får sina omkostnader 100 % 

tillgodosedda genom gällande avgifter. Det betyder att vissa delar av verksamheten 

skattefinansieras.  

6. Förslag på åtgärder 

Det nya förslaget för Tierps kommuns PBL-taxa inklusive kart- och mättaxa har utformats 

med avseende till den utredning som utförts. Grunden till det nya taxaförslaget förankras i 

rekommendationerna från SKL:s Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 - VERSION 

JUNI 2016.  

Följande utgångspunkter har stått som riktlinjer för utformningen av det nya taxa-förslaget: 

 Avgiften har med utgångspunkt tidsuppskattningen justerats för att bättre spegla 

kommunens omkostnader och därmed ge täckning för nedlagda tid- och 

arbetskostnader. Detta ger en tydligare koppling till kommunens handläggning och 

arbetsinsats för olika typ av ärenden.  

 Inga formelberäkningar utan detta är ersatt med konkreta summor för avgiften. 

 Tydligare koppling till Plan- och bygglagen. 

 Upplägget på taxan är tydligare för beslutsfattare, sökande och förvaltning. 

 Ingen beräkning sker i det enskilda ärendet vilket förenklar handläggningen. 

 Taxan utgår från SKL:s mall Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 men har 

utformats och modifierats för att upplägget ska passa Tierps kommun. Exempelvis är 

avgifterna för bygglov och planavgift parallellt i dokumentet vilket ökar läsbarheten 

och förståelsen för taxan.  
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 Förslaget främjar för flera hållbarhetsaspekter enligt Brundtlandsrapporten (1985). 

Hållbar utveckling har ett stort fokus inom Tierps kommun och finns förankrat i 

Översiktsplanen 2010 – 2030 samt i Visionsdokumentet.  

 

”Stödja en omställning av samhället utifrån hållbarhetens tre dimensioner (ekologisk, social och 

ekonomisk) och konkretisera hur de ska införas i den kommunala verksamheten.” Tierps kommuns 

visionsdokument, sid 9.  

Det är viktigt att upprätta en taxa som finansierar den kommunala verksamheten inom 

samhällsbyggnadsenheten och att det avspeglar dess kostnader. Genom en Plan- och 

bygglovtaxa som tillgodoser detta främjar det för den ekonomiska hållbarheten inom 

kommunen. För att stödja den sociala hållbarheten är det viktigt att utforma en PBL-taxa på 

sådant sätt att allmänheten lätt kan förstå och tolka dess innehåll. Taxan är ett dokument som 

inte enbart ska rikta sig till tjänstemän utan även till kommunens medborgare. Genom att 

kommunen har en transparens ut mot invånarna skapar det viktiga trovärdighetsaspekter för 

den kommunala verksamheten.  

7. Övrigt  

Genom utredningen av PBL-taxan framkom en del reflektioner som kommunen kan ta med 

sig till vidare diskussion för framtiden. Som det ser ut nu har inte Tierps kommun någon rutin 

för hur länge planavgifter ska tas ut för en detaljplan, avgiften tas ut för planer som inte 

reglerats i avtal efter 1987 och framåt. Planavgiften är tänkt att ersätta de kostnader som 

kommunen haft för upprättandet av planen. Emellertid finns det i nuläget inga rutiner inom 

kommunen, riktlinjer från SKL eller lagrum som anger för när en plan ska betraktas som 

färdigbetald. Men hänvisning till PBL 12 kap. 9 § har kommunen rätt att ta ut en planavgift 

som ska täcka kostnaderna för upprättandet samt ändringar av detaljplaner, 

områdesbestämmelser eller program. Däremot får kommunens uttag av taxa inte överstiga den 

genomsnittliga kostnaden för typ av ärende. Självkostnadsprincipen ligger som huvudregel 

för den kommunala verksamheten och regleras i KL 8 kap. 3 c §. Att kommunen ska kunna se 

när en detaljplan har betalat av sig så att avgiften inte överstiger självkostnadsprincipen är 

något att beakta i det framtida arbetet. 

8. Utredningsgrupp 

Utredningen har utförts i formen av praktikarbete av Catrin Alvinder och Johanna Örnehag, 

studenter på Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Ansvarig för handledning 

har varit Anna Persson, Chef Planering och Myndighet och Patrich Vikström, 

planhandläggare.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 69
Dnr 2019/893     

Program för uppföljning av och insyn i kommunens 
verksamheter 

Beslut 
kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att förlänga nuvarande Program för uppföljning av och insyn i kommunens 
verksamheter till att gälla även 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2017 ett program för uppföljning och tillsyn i 
kommunens verksamheter. Programmet gällde under mandatperioden  och 
fram till och med 2019. För nuvarande mandatperiod behöver ett nytt 
program fastställas. 

Beslutsmotivering 
Under 2019 har ett arbete att se över budgetprocessen inletts. Det har bland 
annat resulterat i en ny struktur för budgetdokument. Arbetet är beräknat att 
slutföras under 2020. Uppföljningen är en del av översynen. För att arbetet 
ska ligga i fas, behöver nuvarande program för uppföljning förlängas med 
ett år innan ett nytt program för resterande mandatperiod kan beslutas. Det 
vill säga målen för kommunens verksamhetsuppföljning blir att gälla för 
programperioden 2018-2020. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Program för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter 

2018-2019 

Beslutet skickas till
 Chef kvalitet och strategisk utveckling
 Sekretariatet 
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

Ange datum KS Ange dnr

Program för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter

Förslag till beslut
kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att förlänga nuvarande Program för uppföljning av och insyn i kommunens 
verksamheter till att gälla även 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2017 ett program för uppföljning och tillsyn i 
kommunens verksamheter. Programmet gällde under mandatperioden  och 
fram till och med 2019. För nuvarande mandatperiod behöver ett nytt 
program fastställas. 

Beslutsmotivering 
Under 2019 har ett arbete att se över budgetprocessen inletts. Det har bland 
annat resulterat i en ny struktur för budgetdokument. Arbetet är beräknat 
att slutföras under 2020. Uppföljningen är en del av översynen. För att 
arbetet ska ligga i fas, behöver nuvarande program för uppföljning 
förlängas med ett år innan ett nytt program för resterande mandatperiod 
kan beslutas. Det vill säga målen för kommunens verksamhetsuppföljning 
blir att gälla för programperioden 2018-2020. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Program för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter 

2018-2019 

Beslutet skickas till 
 Chef kvalitet och strategisk utveckling
 Sekretariatet 

I tjänsten 
Kristina Sennblad
Chef kvalitet och strategisk utveckling
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Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Program för uppföljning av och insyn i 

kommunens verksamheter
Gäller för: Kommunstyrelsens verksamheter

Kommunens bolag
Gäller  fr o m: 2018-01-01
Gäller t o m: 2019-12-31
Fastställd av: Kommunfullmäktige § 73/2017
Fastställd: 2017-06-13
Diarienummer: KS 2017/451

Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Kristina Sennblad, enhetschef, 

Kvalitet och strategisk utveckling
Handläggare: Niklas Eriksson, utredare/utvecklare, 

Kvalitet och strategisk utveckling
Dokumenthistorik
Tidigare beslut: -
Upphäver: -
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Inledning

Bakgrund
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod besluta om ett program för 
uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare (KL 3 kap. 9b 
§). 

Lagstiftarens mål med dessa bestämmelser är:
 att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare,
 att öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet, samt
 att stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.

Enligt slutbetänkandet av utredningen, En kommunallag för framtiden (SOU 
2015:24), framgår att det styrdokument som kommunfullmäktige under 
mandatperioden antar i den nya kommunallagen föreslås omfatta nämndernas 
verksamheter i egen regi. I Tierps kommuns fall avser detta verksamheter i 
kommunstyrelsens egen regi.

Sveriges kommuner och landstings (SKL) sakkunniga för programområdet påtalar 
att det råder stor frihet för kommunerna att anpassa och utforma programmet efter 
sina egna förutsättningar. Till exempel kan programmet antas som ett särskilt 
dokument eller införlivas i befintlig styr- och kontrollstruktur.1

Syfte
Syftet med detta program är att fastställa översiktliga mål för den 
verksamhetsuppföljning som faller under kommunstyrelsens och bolagsstyrelsernas 
interna kontrollansvar.

Omfattning
Programmet omfattar fullmäktiges mål för uppföljning av verksamheter i egen, 
privat och i de kommunala bolagens regi.

De normativa ramarna för hur uppföljning ska ske (som del i den interna kontrollen 
och styrningen) regleras i Riktlinjer för intern kontroll och insyn i kommunens 
verksamheter.

Programmet omfattar inte fristående förskolor eller fristående skolor.2

1 SKL:s seminarium Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare, Stockholm, november 2016.
2 Kommunen är ej huvudman för fristående förskolor och fristående skolor. Dessa verksamheter regleras genom 
tillståndsgivning.
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Ansvar
Kommunstyrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i 
kommunfullmäktiges Reglemente för kommunstyrelsen.

De kommunala bolagens ansvar för den interna kontrollen regleras genom 
respektive bolags ägardirektiv.

Kommunstyrelsen och bolagsstyrelserna ansvarar för att säkerställa att fullmäktiges 
mål och beslut verkställs samt att bestämmelser efterlevs.

Mål för kommunens verksamhetsuppföljning för 
programperioden 2018-2019
Vad som sägs om mål för kommunens verksamhetsuppföljning för 
programperioden 2018-219 ska efter programperiodens slut vara en integrerad del 
av den interna kontrollprocessen.

Mål
Den korta till halvlånga målsättningen med uppföljningar och kontroller är 
densamma som lagstiftarens: 

1. att förbättra uppföljning och kontroll,
2. att öka allmänhetens insyn i verksamheterna, samt
3. att stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.

Av rapportering från verksamhetsuppföljning ska fullmäktige och allmänheten 
tillsäkras:

1. en övergripande förståelse för verksamheters hemmahörande i den 
kommunala organisationen, 

2. en skälig insyn i verksamheters uppdrag, 
3. en redogörelse av uppföljningsanalysens resultat, samt 
4. vilka eventuella åtgärder som har vidtagits.

Rapportering ska normalt ske till fullmäktige i samband med rapportering av 
årsbokslut och delårsbokslut.

Genomförande
För att uppnå målen för 2018-2019 ska kommunstyrelsen tillse att verksamheten har 
arbetssätt och ramar som säkrar följande.

 Resultat från uppföljning och kontroll av verksamhet i egen och i privat regi 
ska under mandatperioden analyseras i relation till de mål som 
kommunfullmäktige och som kommunstyrelsen har satt för verksamheten 
och/eller det verksamhetsområde som verksamheten tillhör.
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 Prioritering av uppföljningar och kontroller ska ske utifrån saklig analys av 
risker och konsekvenser. Prioritet ska ges till verksamheter som tydlig riktar 
sig till medborgare och särskilt de verksamheter som har stora kostnader 
och/eller som har stor inverkan på den enskildes liv.

 Vid upptäckt av avvikelser och/eller brister ska en rotorsaksanalys 
genomföras och åtgärder vidtas för att ombesörja att liknanden 
avvikelser/brister inte inträffar igen.

 Identifierade avvikelser och brister ska dokumenteras och beaktas vid analys 
av risker och sårbarheter i samband med planering av verksamhet, budget 
och intern kontroll.

 För verksamhet i privat regi ska även verksamhetens efterlevnad till avtal 
analyseras och rapporteras på liknande sätt. Vidare gäller att de avvikelser 
och brister som identifieras avseende privata utförares efterlevnad till mål, 
avtal, och intentionen med verksamheten ska analyseras och resultatet ska 
beaktas vid framtida överlåtande av verksamhet till privata aktörer enligt 
LOU, LUF eller LOV.

Återrapportering om programmet till kommunfullmäktige
Den första återrapportering till fullmäktige avseende verkställigheten av 
programmet ska ske vid det fullmäktigesammanträde som följer direkt efter det 
fullmäktigesammanträde där 2018 års årsbokslut behandlas av fullmäktige. 

Den andra återrapportering till fullmäktige avseende verkställigheten av 
programmet ska ske vid det fullmäktigesammanträde som följer direkt efter det 
fullmäktigesammanträde där 2019 års årsbokslut behandlas av fullmäktige.

I det fall att programmet inte har verkställts i sin helhet inom kommunens 
verksamheter och bolag ska kommunstyrelsen och/eller berörd bolagsstyrelse för 
fullmäktige presentera en dokumenterad förklaring till avvikelsen.

Kommunens verksamhetsuppföljning på lång sikt
Vad som sägs om mål för kommunens verksamhetsuppföljning på lång sikt ska 
förstås som en avsiktsförklaring om vad fullmäktige vill åstadkomma med 
uppföljningar och kontroller. Målen ska INTE uppnås inom programperiod 2018-
2019.

På lång sikt är fullmäktiges ambition att uppföljnings- och kontrollarbete ska utgöra 
en integrerad del av kommunens långsiktiga utvecklings- och kvalitetsarbetet. 
Målet är att möjliggöra för både den politiska nivå och kommunledningsnivån att 
kunna lyfta blicken och agera utifrån kommunens långsiktiga intressen, liksom att 
kunna föra en informerad dialog med medborgarna om kommunens framtid. Som 
del i detta behövs långsiktiga analyser av riskers och omvärldsförändringars 
inverkan på verksamheternas möjlighet att nå visionen och de långsiktiga målen. 
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Vidare måste resultatet från analyserna vara tillgängligt och förståeligt för 
allmänheten.

Definitioner 
Begrepp Definition
Intern kontroll Intern kontroll definieras som: ”en process; som påverkas av 

organisationens styrelse, ledning och personal; som syftar till att ge 
en rimlig grad av säkerhet i att målen för verksamheten uppnås, att 
rapporteringen är tillförlitlig och att beslut efterlevs”3

Privat utförare
(även enskild utförare) / 
verksamhet i privat regi

En privat utförare definieras i KL 3 kap. 18 c § som ”en juridisk 
person eller en enskild individ som har hand om vården av en 
kommunal angelägenhet”. 
En privat utförare av en kommunal angelägenhet kan en juridisk 
person eller enskild individ bli genom:
1. att vinna en offentlig upphandling enligt Lag (2007:1091) om 

offentlig upphandling (LOU), 
2. att vinna en upphandling enligt Lag (2007:1092) om 

upphandling inom områdena vatten, energi, transport och 
posttjänster (LUF),

3. att kvalificera sig för att ingå i ett valfrihetssystem enligt Lag 
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV), eller

4. att sälja enstaka tjänster till kommunen.

3 Graham, Lynford (2015). Internal control, audit and compliance: documentation and testing under the new COSO 
framework. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, USA. Sida 6. Egen översättning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 70
Dnr 2019/897     

Reglemente för kommunalt näringslivsråd  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att anta Reglemente för kommunalt näringslivsråd.

Sammanfattning av ärendet
Som en del i att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala 
näringslivet behöver Tierps kommun ett formellt näringslivsråd med 
fastställt reglemente. Tidigare har det funnits ett ”råd” som har sammanträtt 
fyra gånger per år, men utan en formell förankring. I Plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022, beslutad per den 2019-11-
05, under ”Särskilda uppdrag” 6.5.b,  är uppdraget att nuvarande 
näringslivsråd ska övergå till ett formaliserat näringslivsråd.

Rådets verksamhet ska bidra till ett bra företagsklimat som i sin tur främjar 
konkurrenskraft och branschutveckling. Genom att bidra till ett gott 
företagsklimat kan sysselsättningen i kommunen öka genom ett ökat 
egenföretagande och företagsetableringar. Ett gott företagsklimat bidrar till 
marknadsföringen av Tierps kommun. Målet med näringslivsrådets 
verksamhet ska vara att underlätta företagande i kommunen genom en 
ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen och näringslivet, 
vilket bygger goda relationer. Ett gott företagsklimat ska på sikt ge en 
positiv utveckling och tillväxt för företag i kommunen, vilket också ökar 
förutsättningarna för fler jobb. Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda 
ärenden i den omfattning som kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i 
frågor som rör rådets verksamhetsområde.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänstutlåtande
 Reglemente för kommunalt näringslivsråd
 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022, 

”Särskilda uppdrag” 6.5.b

Beslutet skickas till
 Sekretariatet
 Koordinator näringsliv och turism
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-11-12 KS 2019/897

Reglemente för kommunalt näringslivsråd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att anta Reglemente för kommunalt näringslivsråd.

Sammanfattning av ärendet
Som en del i att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala 
näringslivet behöver Tierps kommun ett formellt näringslivsråd med 
fastställt reglemente. 

Tidigare har det funnits ett ”råd” som har sammanträtt fyra gånger per år, 
men utan en formell förankring. I Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2020-2022, beslutad per den 2019-11-05, under ”Särskilda 
uppdrag” 6.5.b,  är uppdraget att nuvarande näringslivsråd ska övergå till 
ett formaliserat näringslivsråd.

Rådets verksamhet ska bidra till ett bra företagsklimat som i sin tur främjar 
konkurrenskraft och branschutveckling. Genom att bidra till ett gott 
företagsklimat kan sysselsättningen i kommunen öka genom ett ökat 
egenföretagande och företagsetableringar. Ett gott företagsklimat bidrar till 
marknadsföringen av Tierps kommun. 

Målet med näringslivsrådets verksamhet ska vara att underlätta företagande 
i kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan 
kommunen och näringslivet, vilket bygger goda relationer. Ett gott 
företagsklimat ska på sikt ge en positiv utveckling och tillväxt för företag i 
kommunen, vilket också ökar förutsättningarna för fler jobb.

Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda ärenden i den omfattning som 
kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i frågor som rör rådets 
verksamhetsområde.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänstutlåtande
 Reglemente för kommunalt näringslivsråd
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 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022, 
”Särskilda uppdrag” 6.5.b

Beslutet skickas till 
 Sekretariatet
 Koordinator näringsliv och turism

I tjänsten 

Lena Wänkkö
Koordinator Näringsliv och turism
Enheten Näringsliv och turism 
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Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Reglemente för kommunalt 

näringslivsråd
Gäller för: Näringslivsrådet i Tierps kommun
Gäller  fr o m: 2020-01-01
Gäller t o m: 2021-12-31
Fastställd av: Kommunfullmäktige 
Fastställd: 2019-12-12
Diarienummer: KS 2017/949

Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig:
Handläggare: Lena Wänkkö, koordinator 

näringsliv och turism
Dokumenthistorik

-
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Syfte

Syftet med näringslivsrådet ska vara att främja en långsiktig och hållbar 
utveckling av det lokala näringslivet. Näringslivsrådet ska verka för god 
företagsutveckling och nyinvesteringar. Vidare ska rådets verksamhet bidra till 
ett bra företagsklimat som i sin tur främjar konkurrenskraft och 
branschutveckling. Genom att bidra till ett gott företagsklimat kan 
sysselsättningen i kommunen öka genom ett ökat egenföretagande och 
företagsetableringar. Ett gott företagsklimat bidrar till marknadsföringen av 
Tierps kommun. 

Mål

Målet med näringslivsrådets verksamhet ska vara att underlätta företagande i 
kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen och 
näringslivet, vilket bygger goda relationer. Ett gott företagsklimat ska på sikt ge 
en positiv utveckling och tillväxt för företag i kommunen, vilket också ökar 
förutsättningarna för fler jobb. 

Remissorgan

Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda ärenden i den omfattning som 
kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i frågor som rör rådets 
verksamhetsområde.

Uppdrag

Tierps kommuns näringslivsråd har till uppgift att

 främja samarbete mellan kommunen, näringslivet och andra aktörer 
 skapa ömsesidig förståelse för aktörernas olika roller 
 följa kompetensförsörjningsbehovet
 verka för positiv utveckling hos befintliga företag och nya etableringar
 verka för en positiv utveckling av företagsklimatet
 yttra sig i ärenden som remitteras till näringslivsrådet

Rådets sammansättning

Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsen. 
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Näringslivsrådet utses av kommunstyrelsen och väljs för varje ny mandatperiod. 

Till näringslivsrådet ska tre kommunala representanter utses.

Rådets ordförande utses bland de kommunala representanter och vice 
ordförande utses bland näringslivets representanter.

Till rådets verksamhet knyts tjänstemän från kommunens näringslivsenhet för 
att vara sakkunniga.

Näringslivets representanter utses från kommunens företagarföreningar – tre 
representanter, kommunens ambassadörsnätverk – en representant och LRFs 
kommungrupp – en representant.

Näringslivets organisationer ska före den 1 december, inför ny mandatperiod, 
lämna förslag till kommunstyrelsen på ledamöter.

Arbetsformer

Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och 
föreslå dagordning till rådets sammanträden.

Till sekreterare i såväl rådet som dess beredningsgrupp förordnas en tjänsteman.

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska 
hållas inför kommunens budgetbehandling. 

Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande, 
beredningsgruppen eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.

Skriftlig kallelse och föredragningslista utsänds till rådets sju dagar före rådets 
sammanträde. 

Vid sammanträden förs protokoll justerat av ledamot från näringslivet.

Protokollsutdrag delges dem som är berörda av protokollförda beslut.

Fullständigt protokoll delges i kommunstyrelsen via kommunens hemsida.

Ekonomi

Till näringslivets representanter utgår arvode traktamente- och reseersättning 
enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för förtroendevalda.
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Ändring av reglemente

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av näringslivets representanter 
eller kommunstyrelsen.

Fastställelse

Reglementet för näringslivsrådet ska fastställas av kommunfullmäktige.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 71
Dnr 2018/278     

Revidering av reglemente - Ersättningar till förtroendevalda - 
ERS 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att fastställa revideringar reglementet i enlighet med beslut i 
kommunfullmäktige § 13/2019, om borttagande av borgerlig 
begravningsförrättare och om instiftande av ett kommunalt näringslivsråd,

att upphäva beslut i kommunfullmäktige § 94/2019, val av borgerlig 
begravningsförrättare, 

att uppdra till förhandlingsdelegationen att ta fram tillämpningsanvisningar i 
enlighet med § 22 i reglementet.     

Sammanfattning av ärendet
I beslut om budget, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 
2020-2022, som fattades 2019-11-05 fastställdes att kommunen inte längre 
ska ha en borgerlig begravningsförrättare (Tabell 6.3: Driftbudget – 
ramförändringar, Gemensam service). I enlighet med beslutet ska § 11 i 
reglementet Ersättningar till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018 
utgå.

I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022 beslutas att 
nuvarande näringslivsråd ska övergå i ett formaliserat näringslivsråd. 
Näringslivsrådet utses av kommunstyrelsen och väljs för varje ny 
mandatperiod. Rådets ordförande utses bland kommunala representanter och 
ska arvoderas på samma grunder som övriga rådsordföranden, med ett 
årsarvode på 3,75% procent av det årliga grundarvodet för ledamot av 
Sveriges Riksdag. Till näringslivets representanter utgår arvode 
traktamente- och reseersättning enligt av kommunfullmäktige fastställt 
reglemente för förtroendevalda.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Ersättningar till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018

Beslutet skickas till
 Sekretariatet för revideringar och publicering på hemsidan
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-11-12 KS 2018/278

Revidering av reglemente - Ersättningar till förtroendevalda - 
ERS 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att fastställa revideringar reglementet i enlighet med beslut i 
kommunfullmäktige § 13/2019, om borttagande av borgerlig 
begravningsförrättare och om instiftande av ett kommunalt näringslivsråd,

att upphäva beslut i kommunfullmäktige § 94/2019, val av borgerlig 
begravningsförrättare, 

att uppdra till förhandlingsdelegationen att ta fram tillämpningsanvisningar 
i enlighet med § 22 i reglementet.     

Sammanfattning av ärendet
I beslut om budget, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 
2020-2022, som fattades 2019-11-05 fastställdes att kommunen inte längre 
ska ha en borgerlig begravningsförrättare (Tabell 6.3: Driftbudget – 
ramförändringar, Gemensam service). I enlighet med beslutet ska § 11 i 
reglementet Ersättningar till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018 
utgå.

I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022 beslutas 
att nuvarande näringslivsråd ska övergå i ett formaliserat näringslivsråd. 
Näringslivsrådet utses av kommunstyrelsen och väljs för varje ny 
mandatperiod. Rådets ordförande utses bland kommunala representanter 
och ska arvoderas på samma grunder som övriga rådsordföranden, med ett 
årsarvode på 3,75% procent av det årliga grundarvodet för ledamot av 
Sveriges Riksdag. Till näringslivets representanter utgår arvode 
traktamente- och reseersättning enligt av kommunfullmäktige fastställt 
reglemente för förtroendevalda.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Ersättningar till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018
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Beslutet skickas till 
 Sekretariatet för revideringar och publicering på hemsidan

I tjänsten 

Anna Trankell
Tf. kommunsekreterare
Ledningsstöd 
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Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
§ 1
Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap, 1 § kommunallagen det vill säga 
ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, utskott och fullmäktigeberedningar samt revisorer. 
Reglementet gäller för ersättare som är närvarande vid sammanträde utan att ha inkallats till 
tjänstgöring.

Reglementet äger även tillämpning vid andra förrättningar, för styrelseledamot eller ersättare som 
nominerats av kommunen till förenings- eller bolagsstämma/årsmöte endast då särskilt styrelsear-
vode inte utbetalas från föreningen, bolaget eller stiftelsen.

Arvoden och ersättningar vid sammanträden och förrättningar
§ 2
Arvoden samt ersättningar vid sammanträden och förrättningar enligt §§ 3, 4, 5, 6 och 7 utgår med 
ett procenttal av grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag. Med månadsarvode avses 1/12 av 
det årliga grundarvodet.

Årsarvoden till ledare för vissa kommunfullmäktigegrupper
§ 3
Till ledare för de kommunfullmäktigegrupper vars parti inte innehar kommunalråds- eller 
oppositionsrådspost ska utbetalas dels ett arvode motsvarande 3,75% och dels ett belopp för varje 
mandat respektive parti innehar i kommunfullmäktige motsvarande 3,75% av det årliga 
grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag.

Årsarvoden till ordföranden
§ 4
Till nedanstående ordföranden utbetalas årsarvode med följande procenttal av det årliga grundarvodet 
för ledamot av Sveriges Riksdag

Kommunfullmäktiges ordförande 7,5%
Jävsnämndens ordförande 1,875%
Revisorernas ordförande 3,75%
Valnämndens ordförande /arvode utgår endast under valår/ 1,875%
Kommunstyrelsens vice ordförande 7,5%
Fullmäktigeberedningarnas ordföranden 7,5%
Utskottsordföranden med undantag för arb.utskottets ordf 40,0%
Vice ordföranden i kommunstyrelsens övriga utskott 1,875%
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Förhandlingsdelegationens ordförande 3,75%
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 3,75%
Ordförande Pensionärsrådet 3,75%
Ordförande rådet för funktionshindrade 3,75%
Ordförande kommunala näringslivsrådet 3,75%

Årsarvodet till ledamöterna i arbetsutskottet utgör ersättning för deltagande i utskottets sammanträden 
istället för timarvode/sammanträdesersättningar.

Ordförandena, med undantag för utskottsordförandena, är berättigade att i övrigt och utöver årsarvodet 
uppbära ersättningar för deltagande i sammanträden och förrättningar enligt detta reglemente.
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag under tid som överstiger en månad ska arvodet minskas i motsvarande omfattning.

Kommunalråd och oppositionsråd
§ 5
Månadsarvodena ska uppgå till nedan angivna procenttal av det månatliga grundarvodet för ledamot av 
Sveriges Riksdag:

Kommunstyrelsens ordförande/Finanskommunalråd 100%
Oppositionsråd 90%

Dessutom gäller §§ 8, 27, 28, 29, 30 och 39 Allmänna bestämmelser - AB 05.
Kommunalråd/oppositionsråd erhåller sammanträdesersättning för uppdrag som ledamot eller ersättare 
i kommunfullmäktige. I övrigt utgår inte arvoden enligt §§ 4, 6, 7 och 8 i detta reglemente.

Ordföranden i kommunstyrelsens utskott
§ 6
Månadsarvodena till ordförandena i kommunstyrelsens utskott, med undantag för arbetsutskottets 
ordförande, uppgår till 40% av det månatliga grundarvodet för ledamot i Sveriges Riksdag.
I arvodet ingår även timarvoden/sammanträdesersättningar för ordförandenas deltagande i kom-
munstyrelsens och utskottens sammanträden. Sammanträdesersättning utgår för uppdrag som ledamot 
eller ersättare i kommunfullmäktige.

Ersättning socialjour
§ 7
Ledamöter och ersättare i Utskottet barn och ungdom samt Utskottet arbete och omsorg som 
tjänstgör enligt fastställt tjänstgöringsschema och inte är hel- eller deltidsarvoderade, erhåller en 
ersättning per jourvecka motsvarande 6,5 sammanträdestimmar enligt § 8.
Timersättning utgår inte för förrättning i samband med jouren.
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Timarvode för sammanträden, förrättningar och utbildningsdagar
§8
Arvode utgår vid deltagande i sammanträde eller förrättning för kommunens räkning enligt följande av 
det månatliga grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag:

Arvode utgår för varje påbörjad halvtimme.
För 1:a och 2:a halvtimmen 0,25%/halvtimme
Fr.o.m. 3:e -16:e halvtimmen 0,125%/halvtimme

Beträffande timarvoden till kommunalråd, utskottsordföranden och arbetsutskottets ledamöter se §§ 4-
7. Justering av fullmäktiges protokoll anses som förrättning och timarvode utgår för en timme. 
Ersättning för justering utgår inte till fullmäktiges ordförande.

Utbildningsdagar för politiska partier
§ 9
För utbildning av förtroendevalda tillhörande politiskt parti som genom allmänna val erhållit mandat i 
kommunfullmäktige utgår ersättning för av respektive parti anordnade utbildningsdagar motsvarande 4 
gånger antalet mandat/år som respektive parti har i kommunfullmäktige. Ersättning utgår med högst 8 
timmar per utbildningsdag.

Vid utbildningsdagar utgår ersättning för resor inom landet. Däremot utgår inte ersättning för restid 
eller andra kostnader.

Arvode för förberedelsetid inför sammanträden 
§ 10
Vid deltagande i protokollfört sammanträde utgår arvode för förberedelsetid som inkluderar inläsning 
av handlingar, deltagande i gruppsammanträde, övriga förberedelser och förflyttning enligt följande:

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och revisionen 4 timmar
Kommunstyrelsens utskott 2 timmar
Fullmäktigeberedningar 1 timme
Jävsnämnd 2 timmar

I de fall extra sammanträden läggs in i direkt anslutning till annat sammanträde, utgår inte ersättning 
för förberedelsetid om detta är oskäligt. Exempel kan vara om ett extra utskottssammanträde läggs in 
före kommunstyrelsen samma dag och handlingar inte skickas ut i förväg.

För övriga förrättningar beräknas arvodet från det att man startar sin resa från bostaden eller den 
ordinarie arbetsplatsen till dess att man har kommit tillbaka.
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
§11
Förtroendevald som på grund av sammanträde eller förrättning förlorar arbetsinkomst, har rätt till 
ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst 5% per dag av det månatliga grundarvodet för 
ledamot i Sveriges Riksdag.

Förtroendevald är skyldig att omgående anmäla förändrad arbetsinkomst.
För att ersättning ska betalas ut, krävs intyg för förlorad arbetsinkomst. Intyget ska vara högst två år 
gammalt.

Förtroendevald som inte kan redovisa förlorad arbetsförtjänst genom löneavdrag från en arbetsgivare, 
t.ex. egen företagare eller förtroendevalda som har flera anställningar och/eller att ersättning beräknas 
med årsarbetstid, bonus etc. beräknas den förlorade arbetsförtjänsten utifrån taxerad inkomst av tjänst 
eller näringsverksamhet enligt senast fastställda taxering.

För egna företagare skall justering av inkomsten av näringsverksamhet göras med den förändring av 
periodiseringsfonden som gjorts det aktuella året samt utnyttjade förlustavdrag från tidigare år.
Ifall den aktuella inkomsten kraftigt avviker från taxerad inkomst föregående år får den 
förtroendevalda lämna utredning om detta och överlämna till kommunstyrelsens förhandlings-
delegation som beslutar om ersättningsnivån.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå för högst 8 timmar per dygn om inte schemaläggning av 
arbetstiden påvisar annat förhållande. Ersättning sker också för uteblivet tillägg för obekväm arbetstid 
och andra i lönen ingående tillägg.

Regeln om ersättning för förlorad arbetsinkomst är inte tillämplig för förtroendevald med heltids-eller 
deltidsuppdrag. Utbetalning av ersättningen sker månadsvis.

Förlorad pensionsförmån 
§ 12
Till förtroendevalda, som inte omfattas av kommunala pensionsreglementet Bestämmelser om pension 
och avgångsersättning för förtroendevalda - PBF och som kan visa att de vid fullgörandet av det 
kommunala förtroendeuppdraget förlorat tjänstepensionsavgifter, årligen utbetala en pensionsavgift 
motsvarande 4,5% på under året utbetalda belopp avseende förlorad arbetsförtjänst.
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Förlorad semesterförmån 
§ 13
Förtroendevald äger rätt till ersättning för förlorad semesterersättning med högst 12 % på utbetald 
ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 12. Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen 
faktiskt påverkats av uppdraget har rätt till en ersättning för förlorade semesterdagar med styrkt 
förlorad arbetsinkomst enligt § 12.

Särskilda arbetsförhållanden med mera
§14
Rätten till ersättning enligt §§ 12, 13 och 14 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med 
speciella arbetstider (nattskift) eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt 
att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande.

Detta betyder att om en förtroendevald behöver ta ledigt ett ordinarie arbetspass, för att det inte är 
rimligt att både delta på sammanträde och arbeta passet, så kan den förtroendevalda ha rätt till 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst även om arbetstiden inte överensstämmer med tiden för 
sammanträdet.

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt förlorad 
semesterförmån om förhandlingsdelegationen tidigare har fattat beslut om ersättningsnivå för den 
aktuella perioden.

Kommunal pension
§15
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension enligt 
Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda - PBF.

Resekostnader
§16
Kostnader för resor till sammanträden eller motsvarande ersätts om avståndet från den fasta bostaden 
eller ordinarie arbetsplatsen överstiger 5 kilometer enkel resa. Ersättning utgår enligt de grunder som 
fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet BIA.

Barntillsynskostnader
§17
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträden eller 
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under 
kalenderåret inte fyllt 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.
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Ersättning betalas dock med högst 0,5%/dag av det månatliga grundarvodet till ledamot av Sveriges 
Riksdag. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.

Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk person
§ 18
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk person som vistas i den 
förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst 0,5%/dag av det månatliga grundarvodet 
till ledamot av Sveriges Riksdag. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem 
eller av annan närstående. 

Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader
§ 19
Ersättning utbetalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommer till följd av deltagande vid sammanträde eller motsvarande och som inte ersätts på 
annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och 
uppläsning av handlingar eller liknande. Ersättning utbetalas mot styrkta kostnader.

Övriga kostnader
§ 20
För andra kostnader än som avses i §§ 17, 18, 19 och 20 betalas ersättning om den förtroendevalde kan 
visa att särskilda skäl föreligger för dessa kostnader. Framställning om ersättning från förtroendevald 
som inte kan hänföras till någon paragraf i detta reglemente, överlämnas till kommunstyrelsens 
förhandlingsdelegation för ställningstagande. Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga 
möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna 
uppkommit.

Attestering av underlag
§ 21
Uppdragsgivaren i form av sammankallande/ordförande signerar tjänstgöringsrapporter och andra 
underlag för utbetalning. Vid annan förrättning ska hänvisning till protokollfört beslut finnas med, 
exempelvis om ett utskott har beslutat uppdra till någon att delta. Vid behov ska deltagande i 
förrättning kunna styrkas.
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Tolkning av bestämmelserna
§ 22
Frågor om tolkning och tillämpning av detta reglemente avgörs av 
kommunstyrelsens förhandlingsdelegation.

Utbetalning
§ 23
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel/månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas 
ut en gång/månad. Tjänstgöringsrapporter och andra underlag bör lämnas in löpande 
för att skapa en korrekt bild av den ekonomiska redovisningen för perioden.

Tillägg till ersättningsreglementet KF § 83/2018 

Inledning

Dessa regler gäller förtroendevalda med anställningsliknande villkor d.v.s. har ett 
grundarvode om minst 40 %. Vid föräldraledighet eller sjukdom som är en månad 
eller längre kan Kommunstyrelsen utse en ersättare för den förtroendevalda som 
omfattas av dessa regler.

Förmåner vid sjukdom, föräldraledighet med mera 

§ 24 
Om en förtroendevald är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag på grund av sjukdom 
eller föräldraledighet ska den förtroendevalde själv anmäla detta till 
Kommunstyrelsen som prövar frågan om eventuell reducering av arvodet. 
Vid sjukdom och föräldraledighet för förtroendevald gäller nedanstående 
bestämmelser om förmåner då denne är förhindrad att fullfölja politiskt uppdrag. 

Sjukfrånvaro för förtroendevald 

§ 25 
Förtroendevald som inte kan arbeta till följd av sjukdom får ledigt så länge 
arbetsoförmågan kvarstår. Behov av ledighet på grund av sjukdom utöver 7 
kalenderdagar ska styrkas genom intyg från läkare eller tandläkare. Förtroendevald 
ska, för att ha rätt till sjuklön enligt lagen om sjuklön, snarast anmäla sjukdomen till 
Lönecentrum och Ledningsstöd. 

För förtroendevald gäller samma ersättningar som för tjänstemän enligt allmänna 
bestämmelser (AB) vid sjukdom.
Regler som gäller för närvarande:
Dag 1 - karensdag; ingen ersättning 
Dag 2-14 - sjuklön 80 % av arvodet enligt lag om sjuklön 
Dag 15-90 - 90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % + Tierps kommun 10 %) *
Dag 91-360 - 90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % + Tierps kommun 10 %) *
Dag 361- - 80 % från Försäkringskassan 
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* Anm.: Då förtroendevald inte omfattas av AGS-KL, som anställda i Tierps 
kommun, går Tierps kommun in istället och täcker upp de 10 % av 
arvodesbortfallet under dag 91-360 så att ersättningen blir densamma som för 
anställd personal. 

För arvodesdelar som överstiger 7,5 basbelopp utges utfyllnad av sjuklön enligt AB 
för att uppnå ovan angivna procentsatser.

Föräldraledighet för förtroendevald  

§ 26
Ersättning vid föräldraledighet utgår som för tjänstemän enligt allmänna 
bestämmelser (AB). Regler som gäller enligt AB:

Lagen om allmän försäkring gäller, vilket innebär att föräldrapenning betalas ut 
med 80 % upp till 7,5 basbelopp under samma tidsperiod som gäller för 
arbetstagare. 

För arvode som överstiger 83,33 % av prisbasbeloppet enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB) får föräldralön då föräldrapenning utöver grundnivå 
eller lägsta nivå utges. Föräldralön utges under högst 270 kalenderdagar per födsel. 
Föräldralönen motsvarar skillnaden mellan 77,6% av lönebortfallet beräknat per 
kalenderdag och högsta belopp för föräldrapenning enligt SFB. Den 
förtroendevalda är på begäran skyldig att styrka att denne uppbär föräldrapenning 
från försäkringskassan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 73
Dnr 2019/914     

Regel för partistöd 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderade Regel för partistöd att gälla från och med 1 januari 
2020,

att upphäva Regler för kommunalt partistöd, beslutad § 11/2015.

Sammanfattning av ärendet
År 2014 fastställde Kommunfullmäktige regler för partistöd § 75/2014. 
Dessa regler ska revideras utefter Kommunfullmäktiges beslut § 113/2019. 
Partistödet består av ett grundstöd per parti och år och mandatstöd i procent 
av basbelopp per mandat och år. Beslutet § 113/2019 innebär en höjning av 
grundstödsnivån från 9 300 kr till 25 000 kr per parti och år samt en 
sänkning av mandatstöd från 57 % till 40 % av prisbasbeloppet per mandat 
och år.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Regler för partistöd

Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
 Webbansvarig Ledningsstöd för publicering på hemsidan
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-05-06 KS 2019/415

Regel för partistöd 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderade Regel för partistöd att gälla från och med 1 januari 
2020,

att upphäva Regler för kommunalt partistöd, beslutad § 11/2015.

Sammanfattning av ärendet
År 2014 fastställde Kommunfullmäktige regler för partistöd § 75/2014. 
Dessa regler ska revideras utefter Kommunfullmäktiges beslut § 113/2019. 
Partistödet består av ett grundstöd per parti och år och mandatstöd i 
procent av basbelopp per mandat och år. Beslutet § 113/2019 innebär en 
höjning av grundstödsnivån från 9 300 kr till 25 000 kr per parti och år 
samt en sänkning av mandatstöd från 57 % till 40 % av prisbasbeloppet per 
mandat och år.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Regler för partistöd

Beslutet skickas till 
 Ekonomienheten
 Webbansvarig Ledningsstöd för publicering på hemsidan

I tjänsten 

Anna Trankell
Tf. Kommunsekreterare
Ledningsstöd 
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Kommunalt partistöd i Tierps kommun
I Kommunallag (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 
partistöd. Därutöver ska följande gälla i Tierps kommun.

Rätt till partistöd 
1 § 
Det lokala partistödet i Tierps kommun utgår årligen till partier som är 
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket 
kommunallagen.

Grundstöd och mandatstöd 
2 § 
Partistödet består av 
-  Ett grundstöd om 53,8% av basbeloppet per parti och år, samt
-  Ett mandatstöd om 40% av basbeloppet per mandat och år.

Avser prisbasbeloppet i januari året innan. 

Fördelning av partistöd 
3 § 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken tid en vald ledamot 
är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

Partistöd utgår för varje påbörjad månad som sådan ledamot finns fastställd.

Redovisning och granskning 
4 § 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska det finnas ett granskningsintyg.

Årlig utbetalning 
5 § 
Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad efter beslut i fullmäktige.

Har redovisning och granskningsintyg enligt 4 kap. 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid, 
utbetalas inget stöd för nästkommande år.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 72
Dnr 2019/415     

Partistöd 2020 - handligar skickas ut i ett senare utskick 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att partistöd för 2020 utbetalas enligt angivna belopp till alla partier i slutet 
av januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 § Årlig utbetalning, betalas partistöd ut i förskott i januari månad 
efter beslut i kommunfullmäktige. Mottagare av partistöd ska årligen senast 
den 30 juni lämna en skriftlig redovisning till Tierps kommun som visar att 
partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 
§ första stycket kommunallagen. Har redovisning och granskningsintyg 
enligt 4 kap.31 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till 
kommunstyrelsen, utbetalas inget partistöd. Till redovisningen ska fogas ett 
signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild granskare som 
granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Redovisningen ska granskas av en person som partiet själv utser.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det lokala partistödet syftar till att stärka partierna i den kommunala 
demokratin och varje kommun bestämmer själv om partistöd ska betalas ut 
och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av grundstöd 
och/eller ett mandatbundet stöd. Enligt kommunfullmäktiges beslut 
§ 113/2019 införs en reviderad modell för partistöd år 2020 och framåt. 
Revideringen innebär att utbetalningen av stöd minskas med totalt 260 tkr 
jämfört med om tidigare modell varit kvar. För år 2020 betalas partistöd ut 
utifrån följande fördelning:

Prisbasbelopp 2019-01-01 46 500 kr

Grundbidrag 53,8% av prisbasbeloppet 25 017 kr

Partistöd per mandat 40,0% av prisbasbeloppet 18 600 kr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Grundbidrag totalt 200 136 kr

Stöd utifrån mandat totalt 911 400 kr

Centerpartiet

Grundbidrag 25 017 kr

Mandat 11  204 600 kr 229 617 kr

   

Liberalerna 

Grundbidrag 25 017 kr

Mandat 1  18 600 kr 43 617 kr

Vänsterpartiet 

Grundbidrag 25 017 kr

Mandat 3  55 800 kr 80 817 kr

Miljöpartiet

Grundbidrag 25 017 kr

Mandat 2  37 200 kr 62 217 kr

Kristdemokraterna

Grundbidrag 25 017 kr

Mandat 2  37 200 kr 62 217 kr

Moderaterna

Grundbidrag 25 017 kr

Mandat 7  130 200 kr 155 217 kr

Socialdemokraterna

Grundbidrag 25 017 kr

Mandat 15  279 000 kr 304 017 kr

Sverigedemokraterna 

Grundbidrag 25 017 kr

Mandat 8  148 800 kr 173 817 kr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-19

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Totalt 1 111 536 
kr

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Inkomna redovisningar från:

- Socialdemokraterna
- Miljöpartiet
- Kristdemokraterna
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet
- Centerpartiet
- Moderaterna
- Liberalerna

Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
 Redovisningsansvarig i respektive parti 
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-05-06 KS 2019/415

Partistöd 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att partistöd för 2020 utbetalas enligt angivna belopp till alla partier i slutet 
av januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 § Årlig utbetalning, betalas partistöd ut i förskott i januari månad 
efter beslut i kommunfullmäktige. Mottagare av partistöd ska årligen 
senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning till Tierps kommun som 
visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 
4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Har redovisning och 
granskningsintyg enligt 4 kap.31 andra stycket kommunallagen inte 
lämnats in till kommunstyrelsen, utbetalas inget partistöd. Till 
redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser 
själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis 
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Redovisningen ska granskas 
av en person som partiet själv utser.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Det lokala partistödet syftar till att stärka partierna i den kommunala 
demokratin och varje kommun bestämmer själv om partistöd ska betalas ut 
och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av grundstöd 
och/eller ett mandatbundet stöd. Enligt kommunfullmäktiges beslut 
§ 113/2019 införs en reviderad modell för partistöd år 2020 och framåt. 
Revideringen innebär att utbetalningen av stöd minskas med totalt 260 tkr 
jämfört med om tidigare modell varit kvar. För år 2020 betalas partistöd ut 
utifrån följande fördelning:

Prisbasbelopp 2019-01-01 46 500 kr

Grundbidrag 53,8% av prisbasbeloppet 25 017 kr
Partistöd per mandat 40,0% av prisbasbeloppet 18 600 kr

Grundbidrag totalt 200 136 kr
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Stöd utifrån mandat totalt 911 400 kr

Centerpartiet

Grundbidrag 25 017 kr

Mandat 11  204 600 kr 229 617 kr

   
Liberalerna 

Grundbidrag 25 017 kr

Mandat 1  18 600 kr 43 617 kr

Vänsterpartiet 

Grundbidrag 25 017 kr

Mandat 3  55 800 kr 80 817 kr

Miljöpartiet

Grundbidrag 25 017 kr

Mandat 2  37 200 kr 62 217 kr

Kristdemokraterna

Grundbidrag 25 017 kr

Mandat 2  37 200 kr 62 217 kr

Moderaterna

Grundbidrag 25 017 kr

Mandat 7  130 200 kr 155 217 kr

Socialdemokraterna

Grundbidrag 25 017 kr

Mandat 15  279 000 kr 304 017 kr

Sverigedemokraterna 

Grundbidrag 25 017 kr

Mandat 8  148 800 kr 173 817 kr

Totalt 1 111 536 
kr

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Inkomna redovisningar från:

- Socialdemokraterna
- Miljöpartiet
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- Kristdemokraterna
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet
- Centerpartiet
- Moderaterna
- Liberalerna

Beslutet skickas till 
 Ekonomienheten
 Redovisningsansvarig i respektive parti 

I tjänsten 

Kristina Sennblad
Chef kvalitet och strategisk utveckling 
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